
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมณัฑะเลย ์ - เมืองมณัฑะเลย ์ - เมืองพุกาม - จุด

ชมวิวทะเลเจดีย ์

08.00 น. พรอ้มกนัท่ี  ท่าอากาศยาน ดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอรส์ายการบิน AIR ASIA โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.00 น.  นําท่านเหินฟ้าสู่ เมืองมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่โดยเท่ียวบิน FD244  

(บริการอาหารรอ้น และเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

12.15 น. เดินทางถึง  ท่าอากาศยานมณัฑะเลย ์ ประเทศพมา่ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋า

สมัภาระ ผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ เมืองมณัฑะเลย ์อดีตราชธานีอนัรุ่งเรืองของพมา่ เป็นเพียงหน่ึง

ในไมก่ี่เมืองท่ียงัคงใชช่ื้อเดิมเร่ือยมาไมม่ีการเปล่ียนแปลง ตั้งอยูบ่นท่ีราบอนัแหง้แล้ งและเขตทาํนา

ปลูกขา้วตามแนวลาํน้ําเอยาวดีตอนบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม  โดยรถโคฃ้ปรบัอ ากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ท่านจะไดช้มวิวตลอดสองขา้งทางท่ีสวยงามดว้ยธรรมชาติ 

นําท่านสู่ จุดชมวิวทะเลเจดีย์  ท่ีสวยงาม และหมูบ่า้นเกา่แกข่องเมืองพุกาม ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

ความประทบัใจ พรอ้มชมพระอาทิตยล์อยลบัขอบฟ้า 

เย็น บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร … พรอ้มชมโชวหุ่์นเชิดโบราณ 



ท่ีพกั GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดบัเดียวกนั   

วนัท่ีสอง เมืองพุกาม - เจดียช์เวสิกอง - วดัอานนัดา - วดัมนุหะ - วดักุบยางกี - เจดียต์โิลมินโล – 

วิหารธรรมมายนัจ ี– มณัฑะเลย ์

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมืองพุกาม พุกามไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย ์หรือ ดินแดนแห่งเจดียส่ี์พนัองค ์เพราะในสมยั

รุ่งเรืองเคยมีเจดียม์ากมายถึง 4,446 องค ์ปัจจุบนัเหลือแค่เพียง 2,217 องค ์เจดียแ์ห่งแรกของ

พุกามคือ เจดียช์เวซีโกน สรา้งโดยพระเจา้อโนรธามงัช่อ ปฐมกษัตริยแ์ห่งอาณาจกัรพุกาม โดย

ธรรมเนียมการสรา้งเจดีย ์เจดียอ์งคใ์หญ่สุดจะเป็นเจดียท่ี์กษัตริยท์รงสรา้ง และองคท่ี์มีขนาดเล็ก

ถดัมาเป็นการสรา้งโดยเหล่าขุนนาง อาํมาตย ์ลดหลัน่ลงมาตามบรรดาศกัด์ิ 

นําท่านสกัการะ เจดียช์เวสิกอง (1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธข์องพม่า ) สรา้งเป็นทรงรูปสถูป แบบ

ดั้งเดิมของพม่ าโดยแท ้มีลกัษณเ์ป็นสีทองขนาดใหญ่ สรา้งข้ึนหลงัพระเจา้อโนรธาข้ึนครองราชย ์

เพ่ือใชบ้รรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ทั้งท่ี

เป็นธาตุจากไหปลารา้ พระนลาฎ ตลอดจนพระเข้ียวแกว้ของพระเจา้อโนรธา ซ่ึงเป็นกษัตริยท่ี์

ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของอาณาจกัรพุกาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นําท่านชม วดัอานนัดา  เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีข้ึนช่ือไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็น “เพชรน้ําเอก

ของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม ” เป็นท่ีรูจ้กัเหนือวิหารทั้งหลาย สรา้งโดยพระเจา้จานสิตา เมื่อกอ่น

ยอดพระเจดียย์งัเป็นสีขาวเหมือนกบัพระเจดียอ์งคอ่ื์นๆของพุกาม แต่รฐับาลพมา่ไดม้าทาสีทองทบั

เมื่อปี พ.ศ. 2533 เพ่ือสมโภชการสรา้งอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวนัตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านชม วดัมนุหะ  ตั้งอยูบ่ริเวณตอนใตข้องหมูบ่า้นยินกะบา สรา้งโดยพระเจา้มานุหะ 

เพ่ือสัง่สมบุญไวช้าติหน้าจึงไดส้รา้งวดัน้ีไว ้ดว้ยโครงสรา้งพระวิหารค่อนขา้งแคบทาํใหพ้ระพุทธรูป

ถูกสรา้งอยา่งเบียดเสียดอยูภ่ายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านชม  วดักุบยางกี  สรา้งโดยพระโอรส ของพรเขา้จนัสิทธะ ส่ิงท่ีโดดเด่นคือภาพ

จิตรกรรมบนฝาผนังอยา่งสวยงาม เรียกไดว้า่สวยท่ีสุดในพุกามก็วา่ได ้

นําท่านชม เจดียต์โิลมินโล  เป็นวดัท่ีสรา้งแบบกอ่อิฐถือปูน บนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องค์

เจดียสู์ง 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบนัไดเดินข้ึนสู่ระเบียงชั้นบนได ้ และวิหารแห่งน้ีไดช่ื้อวา่เป็น

วิหารองคสุ์ดทา้ยท่ีมีการสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องคท่ี์ชั้น

ท่ีหน่ึงและชั้นท่ีสองของวิหาร ภายในมีช่องแสงท่ีเมื่อส่ องกระทบพระพุทธรูปแลว้งดงามมาก  องค์

พระพุทธรูปท่ีประดิษฐานภายในน้ันมีความแตกต่างจากท่ีเห็นกนัโดยทัว่ไป อยา่งไรก็ตาม

นักปราชญช์าวพมา่บางรายไดตี้ความวา่ “ติโลมินโล” อาจเพ้ียนเสียงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรือ 

“ผูไ้ดร้บัพรอนัเป็นมลคลจากสามโลก” นัน่เอง 

นําท่านชม วิหารธรรมมายนัจี  วิหารท่ีวดัน้ีไดช่ื้อวา่ใชค้วามหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถนัใน

การสรา้งมากท่ีสุดในพมา่ก็วา่ได ้จากน้ันนําท่านกลบัสู่เมือง มณัฑะเลย ์ผ่านเสน้ทางเดิม 

เย็น บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL เทียบเท่า หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม เมืองมณัฑะเลย ์ – เมืองมินกุน -  เจดียมิ์งกุน - ระฆงัมินกุน  - เจดียชิ์นพิวเม - วดัช

เวนนัดอร ์– พระราชวงัมณัฑะเลย ์- วดักุโสดอ   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



นําท่านเขา้สู่ เมืองมิงกุน  เป็นหมูบ่า้นริมแมน้ํ่าอิ รวดีฝัง่ตะวนัตก ห่าง จากมณัฑะเลยป์ระมาณ 11 

กิโลเมตร เมื่อเดินทางมาถึง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านชม เจดียมิ์งกุน ซ่ึงมีความหมายวา่เจดียท่ี์สรา้งไมเ่สร็จ พระเจา้ปดุงมีพระราชดาํริจะสรา้ง

เจดียม์ิงกุน  หรือ “เจดียจ์กัรพรรดิ ” ท่ีใหญ่ท่ีสุดและสูงกวา่เจดียใ์ดๆในสุวรรณภู มิประดิษฐานพระ

ทนัตธาตุท่ีไดจ้ากพระเจา้กรุงจีน โดยทรงมุ่ งหวงัใหย้ิ่งใหญ่เทียบเท่ามหา เจดียใ์นสมยัพุกามและ

ใหญ่โตโอฬารยิ่งกวา่พระปฐมเจดียใ์นสยาม 

จากน้ัน นําท่าน ชม ระฆงัมิง กุน ซ่ึงพระเจา้ปะดุงทรงสร้ างไว ้เป็ นระฆงัสมัฤทธ์ิท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศพมา่ น้ําหนักประมาณ 90 ตนั ระฆงัน้ีสูง 4 เมตร  มีเสน้ผ่าศูนยก์ลางท่ีปากกวา้ง ราว 5 

เมตร นับวา่เป็นระฆงัท่ีแขวนอยูซ่ึ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก 

นําท่านชม เจดียชิ์นพิวเม ท่ีเป็นอนุสรณส์ถานแห่งความรกัอนัยิ่ งใหญ่ไมแ่พก้นั โดยพร ะเจา้บากะ

ยีดอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดุง ทรงสรา้งไวแ้ด่พระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแกพิ่ราลยั กอ่นเวลา

อนัควร จนเป็นท่ีกล่าวขานวา่เป็น “ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร…พิเศษ เมนูกุง้แม่นํ้าเผา 

นําท่านชม วดัชเวนนัดอร ์ชมอาคารไมส้กัทองสลกัเสลาดว้ยลวดลายท่ีงามวิจิตร อาคารน้ีเคยเป็น

พระตาํหนักท่ีประทบัของพระเจา้ มินดง เมื่อส้ินพระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทีบอ (กษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ย

ของพมา่) ไดร้ื้อมาถวายวดัภายในอาคารยงัตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัเล่า เร่ืองมหาชาดก 10 ชาติท่ี

ยงัคงความสมบูรณม์ากท่ีสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย์  สรา้งโดยพระเจา้มินดง เป็นอาคารไมต้กแต่งดว้ยปูนป้ันมี

ระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกต่างจากวดัอ่ืนๆต่อมาถูกไฟไหมห้มด ขณะน้ีทางการพมา่ไดก้อ่สรา้ง

ข้ึนมาใหมใ่นรูปแบบเดิม ชม พระราชวงัมณัฑะเลย์  สรา้งข้ึนเมื่ อยา้ยราชธานีมาจากอมรปุระ เป็น

พระราชวงัขนาดใหญ่มีประตูเขา้ถึง 12 ประตู ตวัพระราชวงัเป็นหมูอ่าคารไมแ้ละตึก ประกอบดว้ย

ทอ้งพระโรงพระท่ีนัง่ และตาํหนักต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหมเ้มื่อสงครามโลกครั้งท่ี 2 แต่ปัจจุบนั

ทางการพมา่ไดจ้าํลองข้ึนใหมอี่กครั้งบนฐานเดิม นําท่านชมทศันียภาพของเมืองหลวงเกา่ของพมา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นําท่านชม  วดักุโสดอ   ซ่ึงครั้งหนึงเคยเป้นท่ีทาํ การสงัคานราพระไตรปิฎกครั้งท่ี 5 มีแผ่นศิลา

จารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และไดล้งกินเนสบุ๊ควา่ “เป็นหนังสือท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก” 

เย็น บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสี ่ เมืองมณัฑะเลย ์–  ร่วมพิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี -  สะพานไมส้กัอูเบ็ง – ท่าอากาศ

ยานมณัฑะเลย ์– ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.00 น. น าท่านรว่มพิธีอันศักด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี (1 ใน 5 ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

สูงสุดของพม่า) ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคาํขนาดใหญ่ทรงเคร่ือง เคร่ืองกษัตริยท่ี์ไดร้บั

การขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองคาํเน้ือน่ิม ” ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี 

เมื่อปี พ .ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองคาํเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปาง

มารวิชยั หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดั

อาระกนั หรือวดัพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมยัพระเจา้ สีปอ 



กอ่นจะเสียเมืองพมา่ ใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองคาํ จึงทาํใหท้องคาํเปลวท่ีปิดพระละลาย 

เก็บเน้ือทองไดน้ํ้าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพมา่ไดเ้ร่ียไรเงินเพ่ือบูรณะวดั

ข้ึนใหมม่ีขนาดใหญ่กวา่เดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับไดว้า่เป็นวดัท่ีสรา้งใหม่

ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเกา่แกท่ี่สุดในเมืองพมา่ โดยรอบๆระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุ

ท่ีนําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งท่ี 1 สมควรแกเ่วลานําท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั 

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม สะพานไมส้กัอูเบ็ง สะพานท่ีสรา้งดว้ยไมส้กัและ ยาวท่ีสุดในโลก ตวัสะพานน้ีทอด

ยาวถึง 2 กิโลเมตร ขา้มทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ  

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานมณัฑะเลย ์เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

12.45 น. นําท่านเหินฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD245 

15.00 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมิอง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํ

การออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ 

หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

09 – 12 สิงหาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 11,888 

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 ตลุาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,888 

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

26 – 29 ตลุาคม 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** 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น 

ท่านละ 1,500 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน*** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งย กเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบรษิัทจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบรษิัทได้

ทาํการจา่ยค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความ

ใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 



การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนมดั

จาํทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครื่องบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโท รศพัท ์ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500บาท/ทริป/ตอ่ท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษั ท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก



วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบ

อาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมกา รจดัการนํา

เท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคื นเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับา ลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 

 

 

 

 



เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2.   ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไมม่ีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่อง เท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  

อุบติัเหตุ ความเจ็ บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ



สามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน 

ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใต้

ทอ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนาํแบตเตอรี่สาํรองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่  20,000 mAh หรือน้อยกวา่  100 Wh สามารถนําข้ึนเคร่ืองได

ไมม่ีการจาํกดัจาํนวน  

4.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึนเคร่ืองได้

ไมเ่กินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทาง โหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี ใหนํ้าติดตวัข้ึนเคร่ืองเท่าน้ัน !! 


