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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จาํนวน 

14-16 มนีาคม 2563 (เสาร-์จนัทร)์ 9,999 2,500 WE 20 

21-23 มนีาคม 2563 (เสาร-์จนัทร)์ 9,999 2,500 WE 20 
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พกุาม . . . มณัฑะเลย ์ 3 วนั 2 คนื 

ชม ดนิแดนเจดยีห์มืน่องค ์(ทะเลเจดยี)์ เก็บภาพพระอาทติยต์กดนิทีส่วยงาม 

1 ใน 5 มหาบชูาสภานศกัดิส์ทิธิ ์“พระเจดยีช์เวสกิอง” เมอืงพกุาม 

ชมพธิศีกัดิส์ทิธิข์องชาวมณัฑะเลย ์ ลา้งหนา้พระพกัตร ์ “พระมหามยัมนุ”ี 

เดนิสะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลก “สะพานไมส้กัอเูบ็ง”  

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์(WE) 

ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานี้ไม่รวมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เมอืงมณัฑะเลย ์– เมอืงพกุาม – เจดยีบ์พูญา  

06.30 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ ) ชัน้ 4 ประต ู2  เคานเ์ตอร ์

D สายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์(Thai Smile) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก   

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมัณฑะเลย ์โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE309  

11.20 น. ถงึ สนามบนิมัณฑะเลย์  ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร  (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนม่าร ์ชา้กว่าประเทศ

ไทยครึง่ชัว่โมง)   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

  จากนัน้นําทา่นออกเดนิทา งสู ่เมอืงพุกาม (Bagan) “ดนิแดนแห่งเจดยีห์มืน่

องค์” มอีายุกว่า 200 ปีมชีือ่เสยีงโดง่ดงัทัว่โลก ถกูสถาปนาโดยพระ

เจา้อโนรธา เมอืงพุกาม ตัง้อยู่รมิแม่น้ําอริะวดี  เมอืงตดิอันดบัเมอืงทีม่แีหลง่

ทอ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตรเ์ป็นอู่อารยธรรมของประเทศ (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 4 ชม.) อสิระพักผ่อนชมววิสอง

ขา้งทางตามอัธยาศยั  

  นําทา่นเดนิชม เจดยีบ์ูพญา (Bupaya Pagoda) เจดยีท์ีโ่ดดเดน่ในสมัยกอ่น

ของพุกาม บรเิวณโคง้แม่น้ําอริะวด ีมลีกัษณะเป็นเจดยีข์นาดเล็กรูปโดมโป่ง 

สรา้งขึน้โดยกษัตรยิอ์งคท์ี ่3 ของอาณาจักรพุกาม เจดยีด์ัง้เดมิถกูทําลายล ง

ในชว่งแผ่นดนิไหวปี 1975 จากนัน้ไดม้กีารบูรณะขึน้มาใหม่ และทีเ่จดยีแ์ห่ง

นี้ยังเป็นอกีหนึง่จุดชมววิพระอาทติยต์กดนิทีส่วยงาม อสิระทา่นสกัการะส ิง่

ศกัด ิส์ทิธิแ์ละเก็บภาพทีส่วยงามตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  พรอ้มชมโชวห์ุ่นกระบอกเมอืงพุกาม ชมการเชดิหุ่นทีด่เูหมอืนมชีวีติจรงิ  

  ทีพ่กั GRACIOUS BAGAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง เมอืงพกุาม – พระเจดยีช์เวสกิอง – วดัตโิลมนิโล  – วดัมนหุา  – วดัอนนัดา  – วหิารธรรมยนัจี  – เมอืง

มณัฑะเลย ์– สะพานอเูบ็ง 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  นําทา่นชม  พระเจดยีช์เวสกิอง  (Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธิส์งูสดุ 

ซึง่เป็นศลิปะของทีโ่ดดเดน่งดงาม ซึง่เป็นสถปูดัง้เดมิของพม่าโดยแท ้มลีกัษณะ

เป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขึน้หลงัพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจุพระ

บรมสารรีกิธาตุ  (พระทนัตธาต ุของพระพุทธเจา้ ) มหาเจดยีแ์ห่งนี้ ใชเ้ป็นทัง้ที่

ประชมุสวดมนต ์และศนูยก์ลางของพระพุทธศาสนานกิายเถรวาทในพุกาม 

  นําทา่นเดนิทางสู ่วัดตโิลมนิโล  (Htilominlo Temple) ตามพงศาวดารกลา่วว่าใน

สมัยพระเจา้นรปตสิทิธูครองราชย ์ทรงมรีาชบุตรเกดิจากพระสนมดว้ยกั นทัง้ส ิน้ 5 

พระองค ์ทรงมพีระประสงคจ์ะเลอืกองคห์นึง่เป็นรัชทายาทโดยพธิเีสีย่งทาย เพือ่

ไม่ใหเ้กดิการฆา่แย่งชงิบัลลงักก์นัเกดิข ึน้ จงึทรงเอาเศวตฉัตรปักลงกลางแจง้ แลว้

ใหร้าชบุตรทัง้ 5 องคนั์น้น่ังเรยีงรายทศิละองค ์ทรงอธษิฐานว่าถา้ราชบุตรองคใ์ดมี

บุญญาธกิารสมควรทีจ่ะครองแผ่นดนิ ขอใหเ้กดินมิติใหเ้ห็นปรากฏในเบือ้งหนา้ ขณะนัน้องคเ์ศวตศตัรไดโ้นม้ไป

ทางราชบุตรนอ้ยนามว่า “เจา้ชยัสงัข”์ จงึทรงไดร้ับการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นรัชทายาท เจา้พีท่ัง้ 4 องคก์็ยนิยอมดว้ยดี

และไดข้ ึน้ครองราชยส์บืต่ อมา ทรงพระนามว่า “พระเจา้ตโิลมนิโล ” ซึง่มีความหมายว่า “เอาฉัตรตัง้กษัตรยิ์ ” 

พระเจา้ตโิลมนิโลไดท้รงสรา้งวัดข ึน้ทีต่รงสถานทีป่ระกอบพธิตีัง้เศวตฉัตรเสีย่งทาย อันเป็นทีท่รงไดร้ับการ

แตง่ตัง้ใหเ้ป็นรัชทายาทจงึเรยีกชือ่ว่า “วัดตโิลมนิโล” เมือ่ปี พ .ศ. 1761 นักปราชญช์าวพม่าบางรายตคีวามว่า 

ตโิลมนิโล อาจเพีย้นมาจาก ไตรโลกมงคล หรอื “ผูไ้ดร้ับพรอันเป็นมงคลจากสามโลก ” วัดตโิลมนิโล  เป็นวัดที่

สรา้งแบบกอ่อฐิถอืปูน สงู 46 เมตร ยาว 43 เมตร เทา่กนัทัง้ 4 ดา้น มพีระพุทธรูปประดษิฐานอยู่ทัง้ 4 ทศิ อาจ

หมายถงึอดตีพระพุทธเจา้ เป็นวหิาร 4 ชัน้ มภีาพจติรกรรมฝาผนังอันเกา่แก ่แ ละลวดลายปูนปั้นอันประณีต

สวยงาม วหิารแห่งนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นวหิารองคส์ดุทา้ยทีม่กีารสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม 

  จากนัน้นําทา่นแวะชมของขึน้ชือ่ของพุกาม เครือ่งเขนิ (Lacquer Ware) ซึง่ยอมรับกนัว่ามชีือ่เสยีงทีส่ดุในพม่า 

เชน่ ถว้ยน้ํา จานรอง โถใสข่องตัง้แตข่นาดเ ล็กถงึใหญ่ ส ิง่ทีก่ําลงัเป็นทีน่ยิมก็คอื โถใสข่องทําจากขนหางมา้

สานกบัโครงไมไ้ผ่ มขีนาดเบาบางและบบีใหยุ้บแลว้กลบัคนืรูปเดมิได ้

  จากนัน้ นําทา่นชม วัดมนุหา (Manuha Temple) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นม

ยนิกะบา สรา้งเมือ่ปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษัตรยิแ์ห่งมอญ เพื่ อสัง่สมบุญไว ้

สาํหรับชาตหินา้ จงึไดนํ้าอัญมณีบางสว่นไปขายมาสรา้งวัดนี้ โครงสรา้งวหิาร

คอ่นขา้งแคบ มพีระนอนหนึง่องค ์กบั พระพุทธรูปอกีสามองคอ์ยู่ภายใน สะทอ้นถงึ

ความคบัแคน้พระทยัของกษัตรยิเ์ชลยพระองคน์ี้เป็นอย่างดี อสิระตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

  นําทา่นชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกของกําแพงเมอืง เป็นวัดสขีาว มองเห็นได ้

ชดัเจน สรา้งเสร็จเมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งนี้นับไดว้่าเป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพุกาม มรีูปร่างเป็น

สีเ่หลีย่มจตรุัส มมีุขเด็จยืน่ออกไปทัง้ 4 ดา้น แผนผังเหมอืนไมก้างเขน แบบกรกี ซึง่ตอ่มาเจดยีแ์ห่งนี้เป็น

ตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งนี้ก็คอื ชา่งไดทํ้าการ เจาะ

หลงัคาเป็นชอ่งเล็กๆ เพือ่ใหแ้สงสว่างสอ่งเขา้ไปในวหิารลงมาใหต้รงองคพ์ระประธาน 

  นําทา่นเดนิทางเขา้ชม วหิารธรรมยันจ ี(Dhammayangyi Temple) คําว่า ธรรมยัน

จ ีแปลว่า “แสงสวา่งแหง่ธรรม”สรา้งขึน้โดย พระเจา้นราธู กษัตรยิจ์อมโหดแห่ง

ราชวงศพ์ุกาม  ทรงทรา้งวหิารธรรมยันจ ีนี้ข ึน้เพือ่เป็นการลา้งบาปจากการทํา

ปิตฆุาต เนื่องจากทรงลอบปลงพระชนมพ์ระบดิาคอืพระเจา้อลองสทิธู และพระ

เชษฐาเพือ่ข ึน้ครองราชย ์ทรง ปรวิติกว่าผลกรรมนัน้จะตดิตามพระองคไ์ปในชาติ

ภพหนา้ การกอ่ส รา้งวหิารแห่งนี้ตอ้งเกณฑแ์รงงาน และชาวบา้นมาสรา้งเป็นจํานวนมาก วหิารธรรมยันจี เป็น

วหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุแข็งแรงทีส่ดุและสวยงามทีส่ดุ มากกว่าวหิารอนันดา และเจดยีส์พัพัญํ ูวหิารแห่งนี้มี

ชือ่เสยีงมากทีส่ดุในเรือ่งของการเรยีงอฐิ แมแ้ตป่ระตกู็กอ่อฐิเป็นวงโคง้จนแทบไม่เห็นรอยตอ่ มเีรือ่งเลา่ตอ่ ๆ 

กนัมาว่า อฐิพวกนี้เวลาชา่งเรยีงเสร็จแลว้จะตอ้งประกบกนัแนบสนทิจรงิๆ เวลาทีพ่ระเจา้นราธูเสด็จมาตรวจงาน 

พระองคจ์ะทดสอบโดยการเอาเข็มสอดเขา้ไปในระหว่างแผ่นอฐิ ถา้เข็มสอดผ่านลอดเขา้ไปได ้ชา่งคนนัน้จะถกู

ตดัมอื. 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

  นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่ เมอืงมัณฑะเลย์  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 

ชม.) ระหว่างทางใหท้า่นไดพ้ักผ่อนบนรถชมววิสองขา้งทาง จนเดนิทางถงึ

เมอืงมัณฑะเลย ์
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  นําทา่นชม  สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพานไมส้กัทีย่าวทีส่ดุในโลก มคีวามยาว 1.2 กโิลเมตร ตัง้อยู่

ทางตอนใตข้องเมอืงอมรปุระ อดตีราชธานีของราชวงศค์องบองซึง่อยู่ห่างจากเมอืงมัณฑะเลยเ์พยีงแค ่ 11 

กโิลเมตรเทา่นัน้ ไมท้ีนํ่ามาสรา้งสะพานอูเบ็งเป็นไมท้ีเ่หลอืจากการรือ้ถอนและยา้ยพระราชวังเกา่แห่งกรุงอังวะ

มายังอมรปุระ สว่นชือ่สะพานตัง้ตามนายพลอูเบ็งซึง่เป็นผูค้วบคมุการกอ่สรา้งตามพระประสงคข์องพระเจา้ปดงุ 

(กษัตรยิแ์ห่งราชวงศอ์ลองพญา ) โดยสะพานนี้สรา้ง ข ึน้เพือ่ใชข้า้มทะเลสาบตองตะมาน (Toungthamon) ที่

เชือ่มระหว่างเมอืงอมรปุระกบัอังวะ มอีายุกว่า 200 ปี ชว่งเวลาทีส่วยงามคอื ชว่งเชา้และเย็นกอ่นพระอาทติยต์ก

นอกจากจะไดช้มความสวยงามของพระอาทติยข์ ึน้และตกแลว้ ยังไดเ้ห็นวถิชีวีติของคนเมยีนมาดว้ย สว่นชว่ง

หนา้หนาวทีน้ํ่าในทะเลสาบลดระดบันักทอ่งเทีย่วมักเชา่เรอืเล็กออกไปชมความงามกลางทะเลสาบชว่งพระ

อาทติยต์กดนิ ซึง่จะมองเห็นสะพานไมส้กัยอ้มแสงสนธยา 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั SHWEPHYU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม พธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุี – วดักโุสดอ – วหิารชเวนนัดอร ์ – พระราชวงัหลวง – 

สนามบนิมณัฑะเลย ์– สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้มดึ  นําทา่นสู ่เจดยีม์หามัยมุนี เพือ่เขา้ร่วม  พธิลีา้งหนา้พระพักตรพ์ระมหา

มัยมุนี  ซึง่ทีน่ี่จะทําเป็นประจําทกุวันเป็นพธิกีารศกัดิส์ทิธมิาก พระมหา

มัยมุนี ส ิง่ศกัด ิส์ทิธิส์งูสดุ 1 ใน 5 แห่ง ของพม่า ถอืเป็นตน้แบบ

พระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดร้ับการขนานนามว่า 

“พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิม่” ทีพ่ระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรม

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

ทรงเครือ่งประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ .ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามุนี หรอื

เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพม่าใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟ

ไหมว้ัดทองคํา จงึทําใหท้องคําเปลวทีปิ่ดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ํ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ.2426 

ชาวพม่าไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บูรณะวัดขึน้ใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดย การออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้่า

เป็นวัดทีส่รา้งใหม่ทีส่ดุแตป่ระดษิฐานพระพุทธรูปเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพม่า  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

นําทา่นชม   วัดกโุสดอ (Kuthodaw Temple) ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นสถานทีทํ่าการ

สงัคายนาพระไตรปิฎกทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ครัง้ที ่ 5 มแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎก

ทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนังสอืกนิเนสบุ๊คไดบ้ันทกึไวว้่าเป็น

พระไตรปิฎกทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

จากนัน้นําทา่นชม  วหิารชเวนันดอร์  (Shwekyaung Monestry) เคยตัง้อยู่ในเขต

พระราชวังหลวง สรา้งข ึน้ในสมัยพระเจา้มนิดงดว้ยไมส้กัทองสลกัเสลาดว้ยลวดลาย

ทีง่ามวจิติร แกะสลกัศลิปะโดยชา่งมัณฑะเลยแ์บบเกา่ทีม่เีอกลกัษณ์หลงัคาทรง

ปราสาท 5 ชัน้ พรอ้มปิดทองสกุสว่างทัง้หลงั  อาคารนี้เคยเป็นพระตําหนักทีป่ระทบั

ของพระเจา้มนิดง เพยีงหลงัเดยีวทีเ่หลอืรอดมาได ้เมือ่ส ิน้พระชนมล์งแลว้ พระเจา้

ทปีอ (กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของพม่า) ใหย้า้ยมาไวย้ังทีต่ัง้ปัจจุบัน ไดร้ือ้มาถวายวัดภายในอาคารยังตกแตง่ดว้ย

ไมแ้กะสลกัเลา่เรือ่งมหาชาดก 10 ชาต ิทีย่ังคงความสมบูรณ์มากทีส่ดุ 

นําทา่นสู่ พระราชวังหลวงมัณฑะเล ย ์(Mandalay Palace) โดยพระเจา้มนิดง สรา้งขึน้ตามผังภมูจิักรวาลแบบ

พราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุตวิ่าเป็นจุดศนูยก์ลางของโลก (เขาพระสเุมรุ ) เป็นสีเ่หลีย่มจัตรุัสมกีําแพงลอ้มรอบ

ทัง้สีท่ศิ ใจกลางพระราชวังเป็นหอ้งพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุม้ดว้ยแผ่นทองซอ้นกนั 7 ชัน้ สงู 78 เมตร 

รอยอดตีสดุทา้ยกอ่นพม่าเสยีเมอืงใหแ้กอ่ังกฤษ. จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ   

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ  โดยมตีัวแทนบรษัิท (มัคคเุทศก์ ,หัวหนา้ทัวร์ ,คนขับรถ )เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

12.05 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE310  

14.35 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและประทบัใจในบรกิาร………… 

 
 

 
 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

5 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์  : รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร ,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิ ท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิ

ตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาห นะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ชําระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ื่ อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่- นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามา รถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใ น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จา กการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท
กําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
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6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ

ลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกา ร
ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ

ของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1.กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2.สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

 
 


