
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

HILIGHT  
1.ชม พระตําหนักไมส้กัชเวนานดอว ์ (Golden Palace 

Monastry)   

2.สะพานไมอู้เบ็ง (U-Ben) สะพานไมส้กัทีย่าวทีส่ดุใน
โลก  

3.ชมพระราชวังมัณฑะเลย ์พระราชวังทีส่ว่นใหญ่

กอ่สรา้งดว้ยไมส้กัที่ สวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของ
เอเชยี  

4.ชมววิพระอาทติยอ์ัสดงทีย่อดเขามัณฑะเลย ์ 
5.ร่วมพธิลีา้งหนา้ พระพักตรพ์ระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิง่

ศกัด ิส์ทิธิข์องพม่า)  

6.เมอืงพุกาม (Bagan) ดนิแดนแห่งเจดยีห์มืน่องค ์  
7.สกัการะ เจดยีช์เวสกิอง (1 ใน 5 มหาสถานสิง่ศกัด ิ์

สทิธข์องพม่า)       

 

วันที ่1 :  กรุงเทพฯ –  กรุงเทพฯ –มัณฑะเลย ์– พระ
ตําหนักไมส้กัชเวนานดอว ์ -วัดกโุสดอ–  

พระราชวังมัณฑะเลย–์  ชมววิยอด
เขามัณฑะเลย ์

วันที ่2 :  มัณฑะเลย–์สะพานไมส้กัอูเบง – พุกาม  –ชม

ววิเจดยีพ์รอ้มชมพระอาทติยต์กดนิ 
วันที ่3 :  พุกาม–ตลาดยองอู –วัดอนันดา – วหิารธรรม

ยังย–ีเจดยีช์เวสกิอง มัณฑะเลย ์

วันที ่4 :  มัณฑะเลย ์–  ร่วมพธิลีา้งพระพักตรพ์ระมหา
มัยมุณี– กรุงเทพฯ    

ท าบญุ ไหวพ้ระ พมา่ 
มณัฑะเลย ์พกุาม 

4 วนั 3 คนื (PG)  

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์[PG] 

เดนิทาง : เมษายน-กนัยายน 62 

เร ิม่ตน้เพยีง 14,900.- 



 

 ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่17-20 พฤษภาคม 2562 15,900.- 

วนัที ่23-26 พฤษภาคม 2562 14,900.- 

วนัที ่6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ม.ิย. 62 14,900.- 

วนัที ่4-7, 13-16, 14-17 ก.ค. 62 14,900.- 

วนัที ่26-29 ก.ค. 62     

วนัที ่1-4, 22-25 ส.ค., 29 ส.ค. – 1 ก.ย. 62 

วนัที ่09-12 ส.ค. 62 

วนัที ่5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ก.ย. 62 

 

           16,900.- 

14,900.- 

16,900.- 

14,900.- 

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ –มณัฑะเลย ์–เจดยีห์ยก–วดักุโสดอ –ชมววิยอดเขามณัฑะเลย ์

09.00 น. 
พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร ์ Fโดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

12.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมัณฑะเลย ์โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG709 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

13.05 น. เดนิทางถงึ เมอืงมัณฑะเลย ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีน

มารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงมัณฑะเลยร์ะหวา่งทางนําทา่นแวะชม พระเวรสนาเจดยี ์
(WeirawsanaZedi) เป็นเจดยีห์ยกทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก กวา้งดา้นละ 40.6 เมตร บนเนื้อที ่ 5 

เอเคอร ์(12.5 ไร)่ ยกพืน้สงูจากระดับถนนเกอืบ 3 เมตร ทําใหอ้งคพ์ระเจดยีห์ยกสงูกวา่ 20 เมตร 
ทัง้ภายใน และภายนอกประดับประดาดว้ยแผ่นหยก กับกอ้นหยก รวมเป็นมลูคา่ราว 15 ลา้น
ดอลลาร ์(495 ลา้นบาท)  เป็นจุดทอ่งเทีย่วสําคัญอกีแหง่หนึง่ 

นําทา่นชมวัดกโุสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นสถานทีทํ่าการ สงัคายนา
พระไตรปิฎกครัง้ที ่5 โดยมแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ ์

หลังอาหารนําทา่นชม วัดพระหนิออ่น หรอื วัดตอจ ีแกะสลักดว้ยหยกขาวแทส้วยงามมากซึง่เป็น
วัดทีม่พีระพทุธรปูหยกขาวใหญ่ทีส่ดุในโลก  สมควรแกเ่วลานําทา่นชมทัศนียภาพของเมอืงหลวง
เกา่ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่ขา Mandalay Hill ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลกู

นี้สงู 240 เมตรซึง่เป็นจุดชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงมัณฑะเลยซ์ ึง่อยูบ่นยอดเขา 

สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมัณฑะเลยเ์กอืบทัง้เมอืงชมพระอาทติยล์ับฟ้าอันสวยงามบน

ยอดเขามัณฑะเลย ์

ค า่ 

เขา้พกั 

รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่กั 

เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Victoria Palace (ระดบั 3 ดาว) หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่2 
มณัฑะเลย–์ สะพานไมส้กัอูเบง –  พุกาม  – ชมววิทีเ่จดยีพ์รอ้มชมพระ

อาทติยต์กดนิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมสะพานไมอ้เูบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลกโ ดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ชือ่วา่เสาอ ูเสา
ของสะพานใชไ้มส้กัถงึ 1,208 ตน้ซึง่มอีายกุวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามัน 

(Toungthamon)จากนัน้นําทา่นรว่มทําบญุถวายปัจจัย  
ณ วัดมหากันดายงค ์(MahaGandayon Monastery)ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุของพมา่ทีเ่มอืงอมรปรุะ

ซึง่ในชว่งเพลจะมภีกิษุสงฆนั์บรอ้ยรปูเดนิเรยีงแถวดว้ยอาการสํารวมเพือ่รับถวายภัตตาหารเพล 

  



 

กลางวนั 

บา่ย 

 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ออกเดนิทางสูเ่มอืง พกุามโดยรถบัสปรับอากาศ เมอืงพกุาม(Bagan) ดนิแดนแหง่เจดยีห์มืน่องคท์ี่

มอีายกุวา่ 2,000ปี ของกษัตรยิอ์นุรทุมหาราชแหง่อาณาจักรพกุาม 
นําทา่นไปชมววิเจดยีเ์มอืงพกุามเหมาะแกก่ารชมววิพระอาทติยต์กดนิยามเย็น หรอืววิพระอาทติย์

ข ึน้ยามเชา้ตรู ่**หากไมส่ามารถนําคณะมาชมววิพระอาทติยต์กดนิไดท้ันจะนําคณะมาชมววิพระ

อาทติยข์ ึน้ชว่งเชา้ตรูข่องอกีวันแทน** 

  

ค า่ 

เขา้พัก 

 

รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

นําคณะเขา้สูท่ีพ่กั Su Thein San Hotel (ระดบั 3 ดาว)  หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่3 พุกาม–ตลาดยองอู – วดัอนนัดา –  เจดยีต์โิลมนิโล –  วหิารธรรมยงัย–ี

เจดยีช์เวสกิอง มณัฑะเลย ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

นําทา่นชมตลาดยองอตูลาดใหญ่ของเมอื งพกุามทีข่ายสนิคา้ทกุชนดิทัง้เครือ่งอปุโภค- บรโิภค 
ขา้วปลาอาหาร ผักสด เสือ้ผา้ ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเหมาะสําหรับเดนิชมและเลอืกซือ้ของฝาก

โดยเฉพาะเครือ่งเขนิทีพ่กุามถอืวา่เป็นหนึง่เพราะฝีมอืปราณีตและออกแบบสวย 
นําชมวัดอนันดา (Ananda Temple) เป็นวัดสขีาว มองเห็นได ้ ชดัเจนสรา้งเสร็จเมือ่ปี 1091 ซึง่
วหิารแหง่นี้นับไดว้า่เป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพกุาม มรีปูรา่งเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส มมีขุเด็จยืน่

ออกไปทัง้ 4 ดา้น แผนผังเหมอืนไมก้างเขนแบบกรกีซึง่ตอ่มาเจดยีแ์หง่นี้เป็นตน้แบบของ
สถาปัตย-กรรมพมา่ในยคุตน้ของพกุาม และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแหง่นี้ก็คอื ทีช่อ่งหลังคาเจาะเป็น
ชอ่งเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ทําใหม้แีสงสวา่งอยา่งน่าอัศจรรย ์ 

 
ชมเจดยีต์โิลมนิโล เจดยีแ์หง่นี้ไดรั้บการยกยอ่งวา่มคีวามสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก  วัด

นี้สรา้งแบบกอ่อฐิถอืปนู บนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร ภายในวหิารมชีอ่ง

บันได เดนิขึน้สูร่ะเบยีงชัน้บนได ้และวหิารแหง่นี้ไดช้ือ่วา่เป็นวหิารองคส์ดุทา้ยทีม่กีารสรา้งในแบบ

สถาปัตยกรรมพกุาม ภายในวหิารมพีระพทุธรปู 4 องคท์ีช่ัน้ทีห่นึง่และชัน้ทีส่อง ภายในมชีอ่งแสง

ทีเ่มือ่สอ่งกระทบพระพทุธรปูแลว้มคีวามงดงาม 

นําชม วหิารธรรมยังยี (Dhammayangyi Temple) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก์็เชือ่วา่

เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงพกุาม สรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการ
กระทําปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเดน่ยิง่ใหญ่ตระหง่านดั งตํานานที่
โหดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กันมา 

สกัการะ เจดยีช์เวสกิอง (Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิง่ศักดิส์ทิธข์องพมา่ซึง่เป็น

สถปูดัง้เดมิของพมา่โดยแทส้รา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจุพระบรม

สารรีกิธาตจุากพระสรรีะหลายสว่นมลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชมุสวดมนตแ์ละ

ศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนานกิายเถรวาทในพกุาม 

 

กลางวนั 

บา่ย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ออกเดนิทางสูเ่มอืง มัณฑะเลย ์โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 

ค า่ 

เขา้พกั 

รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่กั 

เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Victoria Palace (ระดบั 3 ดาว) หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่4 มณัฑะเลย ์–  

รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ –  พระราชวงัมณัฑะเลย ์–  พระ

ต าหนกัไมส้กัชเวนานดอว ์– กรงุเทพฯ 

เชา้ตรู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นรว่มพธิกีรรมอันศักดิส์ทิธิใ์นพธิกีรรมลา้งหนา้พระพักต รพ์ระมหามัยมนุี และรว่มกันถวายผา้

จวีรแดพ่ระมหามัยมนุี(1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่)ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรปูทองคําขนาดใหญ่

ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ “พระพทุธรปูทองคําเนื้อนิม่ ” ทีพ่ระเจา้กรงุยะไขท่รง

หลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ .ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองคําเปลวหนา 2 นิว้ ทรง

เครือ่งประดับทองปางมารวชิยั หนา้ตักกวา้ง9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามนุี 

หรอืวัดยะไข ่(วัดอาระกัน หรอืวัดพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมนุี และในปี พ .ศ.2422 สมัย

พระเจา้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟไหมวั้ดทองคํา จงึทําใหท้องคําเปลวทีปิ่ด

พระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ํ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ .ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่

บรูณะวัดขึน้ใหมม่ขีนาดใหญ่กวา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวัดที่



 

 

 

เชา้ 

สรา้งใหมท่ีส่ดุแตป่ระดษิฐานพ ระพทุธรปูเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพมา่โดยรอบๆระเบยีงเจดยีย์ังมี

โบราณวัตถทุีนํ่าไปจากกรงุศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรงุแตกครัง้ที ่1 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

จากนัน้นําทา่นชมพระราชวังมัณฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวังทีส่ว่นใหญ่กอ่สรา้งดว้ยไม ้
สกัทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของเอเชยีในสมัยสงครามมหา- เอเชยีบรูพา หรอืสงครามโลกครัง้ที ่ 2 

วันที ่20 มนีาคม 2488 เครือ่งบนิฝ่ายสมัพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษไดท้ิง้ระเบดิจํานวนมากมาย
ถลม่พระราชวัง-มัณฑะเลยข์องพมา่ดว้ยเหตผุลวา่พระราชวังนี้เป็นแหลง่ซอ่งสมุกําลังของกองทัพ
ญีปุ่่ นพระราชวังมัณฑะเลยซ์ ึง่เป็นพระราชวังไมส้กัก็ถกูไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็

แตป้่อมปราการและคน้ํูารอบพระราชวัง ทีย่ังเป็นของดัง้เดมิอยูปั่จจุบันพระราชวังทีเ่ห็นอยูเ่ป็น
พระราชวังทีรั่ฐบาลพมา่ไดจํ้าลองรปูแบบของพระราชวังของเกา่ขึน้มา 
**ปิดชว่งสงกรานต ์10-20 เมษายน ของทกุปี(เวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได)้** 

 
นําทา่นชมพระตําหนักไมส้กัชเวนานดอว ์ (Golden Palace Monastry) พระตําหนักนี้สรา้งดว้ยไม ้
สกัทัง้หลังงดงามตามแบบศลิปะพมา่แท ้ๆ วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตออ่นชอ้ยทัง้

หลังคาบานประตแูละหนา้ตา่ง โดยเนน้รายละเอยีดเ กีย่วกับพทุธประวัตแิละทศชาตขิอง
พระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ .ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุ

ระมาอยูท่ีเ่มอืงมัณฑะเลยเ์พือ่เป็นพระตําหนักยามแปรพระราชฐานแตห่ลังจากทีพ่ระองค์
ส ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอหรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกพระตําหนักนี้ถ วายเป็นวัดถอืไดว้า่เป็นงาน
ฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ยา่งแทจ้รงิ  

**ปิดชว่งสงกรานต ์10-20 เมษายน ของทกุปี(เวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได)้**  

 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมณัฑะเลย ์

14.05 น. 

 

16.30 น. 

ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่ PG710 (มี

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
ท าบญุ ไหวพ้ระ พมา่ มณัฑะเลย ์พกุาม 4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ (PG) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็ก8-12 ปี

(เสรมิเตยีง) 

เด็ก8-12 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 
พักเดีย่วเพิม่ 

ราคาจอย
แลนด ์

ไม่รวมตัว๋
เครือ่งบนิ 

17-20 พฤษภาคม 2562 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.- 

23-26 พฤษภาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

06-09 มถินุายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

13-16 มถินุายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

20-23 มถินุายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

27-30 มถินุายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

04-07 กรกฎาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

13-16 กรกฎาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

14-17 กรกฎาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

26-29 กรกฎาคม 2562 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 11,900.- 



 

01-04 สงิหาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

09-12 สงิหาคม 2562 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 11,900.- 

22-25 สงิหาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

29 สงิหาคม - 01 
กนัยายน 2562 

14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

05-08 กนัยายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

12-15 กนัยายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

19-22 กนัยายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

26-29 กนัยายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,000 ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิ*** 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั*** 

 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตัว๋เนื่องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้*** 

 

หมายเหต ุ

สาํหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน หรอื 180 

วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างตํา่ 6 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสาร

สง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลงัจากทําการจองแลว้ 

2. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 



 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัด

จําตัว๋ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทาง

เมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณี

ไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ 

ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4.  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [บางกอกแอรเ์วย ์20 กโิลกรัม / มาเลเซยีแอรไ์ลน ์/ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์30 

กโิลกรัม / นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออล

นปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1.  คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ

2.  คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

4.  คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 


