
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิมณัฑะเลย ์– เมอืงมณัฑะเลย ์– เมอืงพกุาม – ชมววิพระอาทติยต์ก 

– ทะเลเจดยี ์         (-/L/D) 

 

09.00  พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

(ทกุทา่นสามารถใชบ้รกิาร LOUNGE ของสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS ของสายการบนิได ้

กอ่นเวลา BOARDING TIME) 

12.15   น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่โดยเทีย่วบนิ PG709 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (1) 



13.40  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงรับกระเป๋าสัมภาระ 

ผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้ เมอืงมณัฑะเลย ์อดตีราชธานีอันรุ่งเรืองของพม่า เป็นเพยีงหนึ่งในไม่กีเ่มอืงที่

ยังคงใชช้ือ่เดมิเรือ่ยมาไมม่กีารเปลีย่นแปลง ตัง้อยูบ่นทีร่าบอนัแหง้แลง้และเขตท านาปลกูขา้วตามแนวล าน ้า

เอยาวดตีอนบน 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงพกุาม โดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ทา่นจะได ้

ชมววิตลอดสองขา้งทางทีส่วยงามดว้ยธรรมชาต ิ

น าท่านสู่ จุดชมววิทะเลเจดยี ์ที่สวยงาม และหมู่บา้นเก่าแก่ของเมืองพุกาม ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความ

ประทับใจ พรอ้มชมพระอาทติยล์อยลับขอบฟ้า 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร … พเิศษ !!! พรอ้มชมโชวห์ุน่เชดิโบราณ (2) 

ทีพ่กั GRACIOUS BAGAN HOTEL เทยีบเทา่ หรอืระดบัเดยีวกนั  

 

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

ธรรมมายนัจ ี           (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

เมอืงพกุาม พกุามไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่ทะเลเจดยี ์หรอื ดนิแดนแหง่เจดยีส์ีพั่นองค ์เพราะในสมัยรุ่งเรอืง

เคยมเีจดยีม์ากมายถงึ 4,446 องค ์ปัจจุบันเหลอืแคเ่พยีง 2,217 องค ์เจดยีแ์หง่แรกของพกุามคอื เจดยีช์เว

ซโีกน สรา้งโดยพระเจา้อโนรธามังชอ่ ปฐมกษัตรยิแ์หง่อาณาจักรพกุาม โดยธรรมเนียมการสรา้งเจดยี ์เจดยี์

องค์ใหญ่สุดจะเป็นเจดียท์ี่กษัตริยท์รงสรา้ง และองค์ที่มีขนาดเล็กถัดมาเป็นการสรา้งโดยเหล่าขุนนาง 

อ ามาตย ์ลดหล่ันลงมาตามบรรดาศักดิ ์

น าท่านสักการะ เจดยีช์เวสกิอง (1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธข์องพมา่) สรา้งเป็นทรงรูปสถูป แบบดัง้เดมิของ

พมา่โดยแท ้มลัีกษณ์เป็นสทีองขนาดใหญ ่สรา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจพุระบรม

สารรีกิาธาต ุจากพระสรรีะหลายสว่น มลัีกษณะเป็นสทีองขนาดใหญ ่ทัง้ทีเ่ป็นธาตจุากไหปลารา้ พระนลาฎ 

ตลอดจนพระเขีย้วแกว้ของพระเจา้อโนรธา ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของอาณาจักรพกุาม 

น าทา่นชม วดัอานนัดา เป็นมหาวหิารขนาดใหญท่ีข่ ึน้ชือ่ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น “เพชรน ้าเอกของพทุธศลิป์

สกลุชา่งพกุาม” เป็นทีรู่จั้กเหนือวหิารทัง้หลาย สรา้งโดยพระเจา้จานสติา เมือ่กอ่นยอดพระเจดยีย์ังเป็นสขีาว

เหมอืนกับพระเจดยีอ์งคอ์ืน่ๆของพกุาม แตรั่ฐบาลพมา่ไดม้าทาสทีองทับเมือ่ปี พ.ศ. 2533 เพือ่สมโภชการ

สรา้งอานันทวหิารครบรอบ 900 ปี ตะวันตก 

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

จากนัน้น าทา่นชม วดัมนุหะ ตัง้อยู่บรเิวณตอนใตข้องหมูบ่า้นยนิกะบา สรา้งโดยพระเจา้มานุหะ เพือ่สั่งสม

บุญไวช้าตหินา้จงึไดส้รา้งวัดนี้ไว ้ดว้ยโครงสรา้งพระวหิารค่อนขา้งแคบท าใหพ้ระพุทธรูปถูกสรา้งอย่าง

เบยีดเสยีดอยูภ่ายใน 

จากนัน้น าทา่นชม วดักบุยางก ีสรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธะ สิง่ทีโ่ดดเดน่คอืภาพจติรกรรมบนฝา

ผนังอยา่งสวยงาม เรยีกไดว้า่สวยทีส่ดุในพกุามก็วา่ได ้

น าทา่นชม เจดยีต์โิลมนิโล เป็นวัดทีส่รา้งแบบกอ่อฐิถอืปนูบนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 

เมตร ภายในวหิารมชีอ่งบนัไดเดนิขึน้สูร่ะเบยีงชัน้บนได ้และวหิารแหง่นี้ไดช้ือ่วา่เป็นวหิารองคส์ดุทา้ยทีม่กีาร

สรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพกุาม ภายในวหิารมพีระพทุธรปู 4 องคท์ีช่ัน้ทีห่นึง่และชัน้ทีส่องของวหิาร ภายใน

มีช่องแสงที่เมื่อส่องกระทบพระพุทธรูปแลว้งดงามมาก องคพ์ระพุทธรูปที่ประดษิฐานภายในนั้นมีความ

แตกต่างจากทีเ่ห็นกันโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามนักปราชญช์าวพม่าบางรายไดต้คีวามว่า “ตโิลมนิโล” อาจ

เพีย้นเสยีงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรอื “ผูไ้ดรั้บพรอนัเป็นมลคลจากสามโลก”  



น าทา่นชม วหิารธรรมมายนัจ ีวหิารทีว่ัดนี้ไดช้ือ่วา่ใชค้วามหนาแน่น ความละเอยีดพถิพีถัินในการสรา้งมาก

ทีส่ดุในพมา่ก็วา่ได ้ 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 

ทีพ่กั GRACIOUS BAGAN HOTEL เทยีบเทา่ หรอืระดบัเดยีวกนั  

 

วนัทีส่าม พกุาม – เมอืงอมรปรุะ – สะพานไมอ้เูบง – มณัฑะเลย ์ – เมอืงมนิกนุ – ลอ่งเรอืแมน่ า้อริะวด ี– เจดยี ์

มงิกนุ – ระฆงัมนิกนุ – เจดยีช์นิพวิเม       (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 จากนัน้น าทา่นสู ่อมรปุระ เป็นอกีหนึง่เมอืงของพมา่ทีย่ังคงมนตข์ลังมาจนปัจจบุัน ซึง่สามารถสัมผัสไดจ้าก

วถิชีวีติความเป็นอยู ่รวมไปถงึอารยธรรมอนัเกา่แกข่องเมอืงทีส่ามารถพบเห็นไดจ้ากเหลา่วัดอารามและเจดยี์

ทีต่ัง้เรยีงรายอยูร่อบ ๆ ตัวเมอืงน าทา่นชม สะพานไมส้กัอเูบ็ง สะพานทีส่รา้งดว้ยไมส้กัและยาวทีส่ดุในโลก 

ตัวสะพานนี้ทอดยาวถงึ 2 กโิลเมตร ขา้มทะเลสาบตองตะมาน ของเมอืงอมรปรุะ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

หลังจากนัน้น าทา่นกลับสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์และน าทา่นลอ่งเรอืเขา้สู ่เมอืงมงิกนุ เป็นหมูบ่า้นรมิแมน่ ้าอริวดี

ฝ่ังตะวันตก ห่างจากมัณฑะเลยป์ระมาณ 11 กโิลเมตร น าท่านชม เจดยีม์งิกุน ซึง่มคีวามหมายวา่เจดยีท์ี่

สรา้งไม่เสร็จ พระเจา้ปดุงมพีระราชด ารจิะสรา้งเจดยีม์งิกนุ หรือ “เจดยีจั์กรพรรด”ิ ทีใ่หญ่ทีส่ดุและสงูกว่า

เจดยีใ์ดๆในสวุรรณภมูปิระดษิฐานพระทันตธาตทุีไ่ดจ้ากพระเจา้กรุงจนี โดยทรงมุง่หวังใหย้ิง่ใหญเ่ทยีบเทา่

มหาเจดยีใ์นสมัยพกุามและใหญโ่ตโอฬารยิง่กวา่พระปฐมเจดยีใ์นสยาม 

จากนั้นน าท่านชม ระฆงัมงิกุน ซึง่พระเจา้ปดุงทรงสรา้งไว ้เป็นระฆังสัมฤทธิท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศพม่า 

น ้าหนักประมาณ 90 ตัน ระฆังนี้สงู 4 เมตร มเีสน้ผา่ศนูยก์ลางทีป่ากกวา้ง ราว 5 เมตร นับวา่เป็นระฆังทีแ่ขวน

อยูซ่ ึง่ใหญท่ีส่ดุในโลก 

น าทา่นชม เจดยีช์นิพวิเม ทีเ่ป็นอนุสรณ์สถานแหง่ความรักอนัยิง่ใหญไ่มแ่พก้นั โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระ

ราชนัดดาในพระเจา้ปดุง ทรงสรา้งไวแ้ด่พระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซึง่ถงึแกพ่ริาลัยกอ่นเวลาอันควร จนเป็นที่

กลา่วขานวา่เป็น “ทัชมาฮาลแหง่ลุม่อริวด ี

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

พกัที ่ SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี– เมอืงสกายน ์– เจดยีก์วงมูดอร ์– วดัชเวนนัดอร ์(วดัไมส้กั) 

– พระราชวงัมณัฑะเลย ์– วดักโุสดอร ์– สนามบนิมณัฑะเลย ์– สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพ 

           (B/L/D) 

 

04.00 น. น าทา่นรว่มพธิอีนัศกัด ิส์ทิธ ิใ์นพธิกีรรมลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี(1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิส์ูงสุด

ของพมา่) ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองค าขนาดใหญท่รงเครื่อง เครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนานนามว่า 

“พระพทุธรปูทองค าเนื้อนิม่” ทีพ่ระเจา้กรงุยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ 

หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครือ่งประดับทองปางมารวชิัย หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.2327 พระ

เจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามนุี หรอืวัดยะไข ่(วัดอาระกนั หรอืวัดพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมนุี และในปี 

พ.ศ. 2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองค า จงึท าใหท้องค าเปลว

ทีปิ่ดพระละลาย เก็บเนื้อทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บรูณะ

วัดขึน้ใหมม่ขีนาดใหญก่วา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวัดทีส่รา้งใหมท่ีส่ดุแต่

ประดษิฐานพระพุทธรูปเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพมา่ โดยรอบๆระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวัตถุทีน่ าไปจากกรุงศรี

อยธุยาเมือ่ครัง้กรงุแตกครัง้ที ่1 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับเขา้สูท่ีพั่ก 



เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสกายน ์น าท่านผ่าน ชมภูเขาสกายน์ ศูนยก์ลางแห่ง  พระพุทธศาสนาที่

ส าคัญ ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเมอืงสกายน์ ลุ่มแม่น ้าอริวด ีเจดยีจ์ านวนมากมายทีต่ัง้เรียงรายอยูบ่น

ภเูขา 

จากนัน้น าทา่นชม เจดยีก์วงมดูอร ์หรอืวัดเจดยีน์มนางสรา้งโดยพระเจา้ตา้หลู ่เมือ่ปี ค.ศ.1636 เพือ่ใชเ้ป็น

ทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ หรอืพระทันตธาตทุีไ่ดม้าจากลังกา องคเ์จดยีม์คีวามสงู 46 เมตร เสน้รอบวงวัด

ได ้274 เมตร และใชอ้ฐิในการกอ่สรา้งมากถงึ 10,126,552 กอ้น 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

น าท่านชม วดัชเวนนัดอร ์ชมอาคารไมส้ักทองสลักเสลาดว้ยลวดลายทีง่ามวจิติร อาคารนี้เคยเป็นพระ

ต าหนักทีป่ระทับของพระเจา้มนิดง เมือ่สิน้พระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทบีอ (กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของพมา่) ได ้

รือ้มาถวายวัดภายในอาคารยังตกแตง่ดว้ยไมแ้กะสลักเลา่เรือ่งมหาชาดก 10 ชาตทิีย่ังคงความสมบรูณ์มาก

ทีส่ดุ  

น าทา่นชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งโดยพระเจา้มนิดง เป็นอาคารไมต้กแตง่ดว้ยปนูปัน้มรีะเบยีงรอบถงึ 

5 ชัน้ แตกตา่งจากวัดอืน่ๆตอ่มาถกูไฟไหมห้มด ขณะนี้ทางการพมา่ไดก้อ่สรา้งขึน้มาใหมใ่นรปูแบบเดมิ ชม

พระราชวังมัณฑะเลย ์สรา้งขึน้เมือ่ยา้ยราชธานีมาจากอมรปรุะ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มปีระตเูขา้ถงึ 12 

ประต ูตัวพระราชวังเป็นหมูอ่าคารไมแ้ละตกึ ประกอบดว้ยทอ้งพระโรงพระทีน่ั่ง และต าหนักตา่งๆ ทัง้หมดถกู

ไฟไหมเ้มือ่สงครามโลกครัง้ที ่2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าไดจ้ าลองขึน้ใหม่อกีครัง้บนฐานเดมิ น าท่านชม

ทัศนียภาพของเมอืงหลวงเกา่ของพมา่  

น าท่านชม วดักุโสดอ  ซึง่ครั ้งหนึ่งเคยเป็นที่ท าการสังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึก

พระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ ์และไดล้งกนิเนสบุค๊วา่ “เป็นหนังสอืทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก” ไดเ้วลา

อนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิมัณฑะเลย ์

19.15        น าทา่นเหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่PG714  

21.40          ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

** หมายเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ** 

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ
ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ** 
 

 

 
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 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 

10 – 13 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

17 – 20 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,000 12,999 

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

31 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999 

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

14 – 17 มถิุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999 

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



28 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

05 – 08 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

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

19 – 22 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

26 – 29 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,000 12,999 

02 – 05 สงิหาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999 

09 – 12 สงิหาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,000 12,999 

16 – 19 สงิหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

23 – 26 สงิหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

06 – 09 กนัยายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999 

13 – 16 กนัยายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999 

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

27 ก.ย. – 30 ก.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

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 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น
ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืมดัจ า
ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

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

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทภายใน 1 วัน ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรือช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการ

จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ี

ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่

แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ

ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิาร

ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 



2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2.   ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง

นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่

จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดีที่จะ

ใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอื

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ

นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่

ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 

 

 



ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี้ 

 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไมม่กีารจ ากดั

จ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครื่องไดไ้มเ่กนิคนละ 2 

กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทาง โหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี ใหน้ าตดิตัวขึน้เครือ่งเทา่นัน้  

 

 
 

 

 


