
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย ์- เมืองมัณฑะเลย ์- เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเล

เจดีย ์

08.00 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 3 ประตู 2 เคานเ์ตอรส์ายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ ้าหน้าท่ีของ

บริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.00 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองมัณฑะเลย ์ประเทศพม่าโดยเท่ียวบิน FD244  

(บริการอาหารรอ้น และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 



12.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย ์ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข ้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระ 

ผ่านข ั้นตอนศุลกากรแล้ว เมืองมัณฑะเลย ์อดีตราชธานีอนัรุ่งเรืองของพม่า เป็นเพียงหน่ึงในไม่กี่ เ มืองท่ียังคง

ใชช่ื้อเดิมเร่ือยมาไม่มีการเปล่ียนแปลง ตั้งอยู่บนท่ีราบอนัแหง้แล้งและเขตท านาปลูกขา้วตามแนวล าน ้ า เอยาว

ดีตอนบน  น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถโคฃ้ปรบัอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ท่านจะไดช้มวิวตลอดสองขา้งทางท่ีสวยงามดว้ยธรรมชาติ  น าท่านสู่ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ท่ีสวยงาม และ

หมู่บา้นเก่าแก่ของเมืองพุกาม ใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทับใจ พรอ้มชมพระอาทิตยล์อยลับขอบฟ้า 

เย็น บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร … พรอ้มชมโชวหุ่์นเชิดโบราณ 

ท่ีพกั GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน  

วันท่ีสอง เมืองพุกาม - เจดียช์เวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดียต์ิโลมินโล – วิหารธรรม

มายันจี – มัณฑะเลย ์

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมืองพุกาม พุกามไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย ์หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์ส่ีพ ันองค์ เพราะในสมัยรุ่งเรือง

เคยมีเจดียม์ากมายถึง 4,446 องค ์ปัจจุบนัเหลือแค่เพียง 2,217 องค ์เจดียแ์ห่งแรกของพุกามคือ เจดีย์ชเว

ซีโกน สรา้งโดยพระเจา้อโนรธามงัช่อ ปฐมกษัตริยแ์ห่งอาณาจกัรพุกาม โดยธรรมเนียมการสร้างเจดีย์ เจดีย์

องคใ์หญ่สุดจะเป็นเจดียท่ี์กษัตริย์ทรงสร้าง และองค์ท่ี มีขนาดเล็กถัดมาเป็นการสร้างโดยเหล่าขุนนาง 

อ ามาตย ์ลดหลัน่ลงมาตามบรรดาศกัด์ิ  น าท่านสักการะ เจดียช์เวสิกอง (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์ สิทธ ์ของพม่า) 

สรา้งเป็นทรงรูปสถูป แบบดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณเ์ป็นสีทองขนาดใหญ่ สรา้งขึ้ นหลังพระเจ ้าอโนรธา

ขึ้ นครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ทั้ ง

ท่ีเป็นธาตุจากไหปลารา้ พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ ยวแกว้ของพระเจา้อโนรธา ซ่ึงเป็นกษัตริย์ท่ี ย่ิงใหญ่ท่ี สุ ด

ของอาณาจกัรพุกามน าท่านชม วัดอานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีขึ้ นช่ือไดร้บัการยกย่องว่าเป็น “เพชร

น ้าเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” เป็นท่ีรูจ้กัเหนือวิหารทั้งหลาย สรา้งโดยพระเจา้จานสิตา เม่ือก่อนยอด

พระเจดียย์งัเป็นสีขาวเหมือนกบัพระเจดียอ์งคอ่ื์นๆของพุกาม แต่รัฐบาลพม่าได้มาทาสีทองทับเม่ือปี พ.ศ. 

2533 เพื่อสมโภชการสรา้งอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวันตก จากนั้ นน าท่านชม วัดมนุหะ ตั้งอยู่

บริเวณตอนใตข้องหมู่บา้นยินกะบา สรา้งโดยพระเจา้มานุหะ เพื่อสัง่สมบุญไวช้าติหน้าจึงไดส้ร้างวัดน้ีไ ว้ ด้วย

โครงสรา้งพระวิหารค่อนขา้งแคบท าใหพ้ระพุทธรูปถูกสรา้งอย่างเบียดเสียดอยู่ภายใน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านชม วัดกุบยางกี สรา้งโดยพระโอรสของพรเขา้จนัสิทธะ ส่ิงท่ีโดดเด่นคือภาพจิตรกรรมบนฝา

ผนังอย่างสวยงาม เรียกไดว่้าสวยท่ีสุดในพุกามก็ว่าได ้ น าท่านชม เจดียต์ิโลมินโล เป็นวดัท่ีสร้างแบบก่ออิฐ

ถือปูนบนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดียสู์ง 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบนัไดเดินขึ้ นสู่ระเบียงชั้นบน

ได ้และวิหารแห่งน้ีไดช่ื้อว่าเป็นวิหารองคสุ์ดท้ายท่ีมีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมี

พระพุทธรูป 4 องคท่ี์ชั้นท่ีหน่ึงและชั้นท่ีสองของวิหาร ภายในมีช่องแสงท่ีเ ม่ือส่ องกระทบพระพุทธรูปแล้ว

งดงามมาก องคพ์ระพุทธรูปท่ีประดิษฐานภายในนั้นมีความแตกต่างจากท่ีเห็นก ันโดยทั ่วไป อย่างไรก็ตาม

นักปราชญ์ชาวพม่าบางรายไดต้ีความว่า “ติโลมินโล” อาจเพี้ ยนเสียงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรือ “ผู้ได้รับ

พรอนัเป็นมลคลจากสามโลก” นั ่นเอง  น าท่านชม วิหารธรรมมายันจี วิหารท่ีวัดน้ีได้ช่ือว่าใช้ความ

หนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถันในการสรา้งมากท่ีสุดในพม่าก็ว่าได ้จากนั้นน าท่านกลับสู่เมือง  มัณฑะเลย ์

ผ่านเส้นทางเดิม 

เยน็ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พักท่ี SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน 



วันท่ีสาม เมืองมัณฑะเลย ์– เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ – 

พระราชวังมัณฑะเลย ์- วัดกุโสดอ   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้สู่ เมืองมิงกุน เป็นหมู่บา้นริมแม่น ้าอิรวดีฝ่ังตะวนัตก ห่างจากมัณฑะเลย์ประมาณ 11 กิโลเมตร 

เม่ือเดินทางมาถึง น าท่านชม เจดียมิ์งกุน ซ่ึงมีความหมายว่าเจดียท่ี์สรา้งไม่เสร็จ พระเจ ้าปดุงมีพระราชด าริ

จะสรา้งเจดียมิ์งกุน หรือ “เจดียจ์กัรพรรดิ” ท่ีใหญ่ท่ีสุดและสูงกว่าเจดียใ์ดๆในสุวรรณภูมิประดิษฐานพระทันต

ธาตุท่ีไดจ้ากพระเจา้กรุงจีน โดยทรงมุ่งหวงัใหย่ิ้งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารย่ิง

กว่าพระปฐมเจดียใ์นสยาม  จากนั้นน าท่านชม ระฆังมิงกุน ซ่ึงพระเจา้ปะดุงทรงสรา้งไว้ เป็นระฆังสัมฤทธ์ิ ท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในประเทศพม่า น ้าหนักประมาณ 90 ตนั ระฆงัน้ีสูง 4 เมตร มีเส้นผ่าศูนยก์ลางท่ีปากกว้าง ราว 5 

เมตร นับว่าเป็นระฆงัท่ีแขวนอยู่ซ่ึงใหญ่ท่ีสุดในโลก   น าท่านชม เจดีย์ชินพิวเม ท่ี เป็นอนุสรณ์สถานแห่ง

ความรกัอนัย่ิงใหญ่ไม่แพก้นั โดยพระเจา้บากะยีดอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดุง ทรงสรา้งไวแ้ด่พระมหาเทวี

ชินพิวมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอนัควร จนเป็นท่ีกล่าวขานว่าเป็น “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวด ี

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร…พิเศษ เมนูกุง้แม่น ้าเผา 

น าท่านชม วัดชเวนันดอร ์ชมอาคารไมส้ักทองสลักเสลาด้วยลวดลายท่ีงามวิจิตร อาคารน้ีเคยเป็นพระ

ต าหนักท่ีประทับของพระเจา้ มินดง เม่ือส้ินพระชนมล์งแล้ว พระเจา้ทีบอ (กษัตริยอ์งค์สุดท้ายของพม่า) ได้

ร้ือมาถวายวดัภายในอาคารยงัตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลักเล่าเร่ืองมหาชาดก 10 ชาติท่ียังคงความสมบูรณ์มาก

ท่ีสุด   น าท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย ์สรา้งโดยพระเจา้มินดง เป็นอาคารไมต้กแต่งด้วยปูนป้ันมีระเบียง

รอบถึง 5 ชั้น แตกต่างจากวดัอ่ืนๆต่อมาถูกไฟไหม้หมด ขณะน้ีทางการพม่าได้ก่อสร้างขึ้ นมาใหม่ในรูป

แบบเดิม ชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งขึ้ นเม่ือยา้ยราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตู

เขา้ถึง 12 ประตู ตวัพระราชวงัเป็นหมู่อาคารไมแ้ละตึก ประกอบดว้ยท้องพระโรงพระท่ีนัง่ และต าหนักต่างๆ 

ทั้งหมดถูกไฟไหมเ้ม่ือสงครามโลกครั้งท่ี 2 แต่ปัจจุบนัทางการพม่าไดจ้  าลองขึ้ นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม น า

ท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่า น าท่านชม วัดกุโสดอ  ซ่ึงครั้งหนึงเคยเป้นท่ีท าการสังคานรา

พระไตรปิฎกครั้งท่ี 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ และได้ลงกินเนสบุ๊คว่า 

“เป็นหนังสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” 

เย็น บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พักท่ี SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันท่ีส่ี เมืองมัณฑะเลย์ –  ร่ วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเ บ็ง – ท่าอากาศ

ยานมัณฑะเลย ์– ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 

04.00 น. น ำท่ำนร่วมพิธีอันศักด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมลำ้งพระพักตรพ์ระมหำมัยมุนี (1 ใน 5 ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ สูงสุดของ

พม่ำ) ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ือง เคร่ืองกษัตริย์ท่ี ได้รับการขนานนามว่า 

“พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้ นท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 

น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หน้าตกักว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 

พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และ

ในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่า ให ้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองค า จึงท าให ้

ทองค าเปลวท่ีปิดพระละลาย เก็บเน้ือทองไดน้ ้าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เ ร่ียไร

เงินเพื่อบูรณะวดัขึ้ นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดท่ี



สรา้งใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยัง มีโบราณวัตถุ ท่ี

น าไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือครั้งกรุงแตกครั้งท่ี1สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับเขา้สู่ท่ีพกั 

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม สะพานไมสั้กอูเบ็ง สะพานท่ีสร้างด้วยไม้สักและยาวท่ีสุดในโลก ตัวสะพานน้ีทอดยาวถึง 2 

กิโลเมตร ขา้มทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ  

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานมัณฑะเลย ์ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

12.45 น. น าท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD245 

15.00 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

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

 หมายเหตุ :โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ 

หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888 

13 – 16 กนัยายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888 

27 – 30 กนัยายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888 

11 – 14 ตุลาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,888 

19 – 22 ตุลาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

26 – 29 ตุลาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

09 – 12 พฤศจกิายน 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

22 – 25 พฤศจกิายน 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

13 – 16 ธนัวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 10,599 

20 – 23 ธนัวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 10,599 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 19,999 19,999 19,999 4,000 13,599 



30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 19,999 19,999 19,999 4,000 13,599 

18 – 21 มกราคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

07 – 10 กุมภาพนัธ ์2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

21 – 24 กุมภาพนัธ ์2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

07 – 10 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

14 – 17 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

21 – 24 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนมัดจ าท้ังหมด 

เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกั้บสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามัน

ท่ียังมิไดช้ าระ ค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ : ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อันเนื่องจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมัดจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้

ท  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความ

ใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 



อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ   

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. 

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ        

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโท รศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหัวหนา้ทัวรก์่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500บาท/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่าน ภายใน 1 วนั เพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก  าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน์ั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษั ท ดัง น้ี วัน

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปี

นั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง      

เพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณอ์กัษร  ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่า

กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเ ร่ืองขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี  

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 



2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจ ัดการน าเท่ียวให ้แก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ  าหรือซ้ือขาดแบบมีเ ง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดัง น้ี วัน

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปี

นั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2.   ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้ งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้ งหมดให ้แก่

ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ ้ง

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง

น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก  าหนดเพื่อให ้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะ

ใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ี นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ  า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให ้สอดคล้องก ับ

สถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย

ของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็ บป่วย 

ความสูญหาย  หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้   เปล่ียนแปลง   หรือการบริการของสายการบิน     เหตุ

สุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสาร

ลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก  ากบัเท่านั้น 

 

 

 

 



ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกว่าท่ีก  าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. IATA ไดก้  าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้  

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเคร่ืองบินไดใ้นจ  านวนและปริมาณท่ีจ  ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ืองไดไม่มีการจ  าก ัด

จ  านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ไม่เกินคนละ 

2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทาง โหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี ใหน้ าติดตวัขึ้ นเคร่ืองเท่านั้น !! 


