
 

 

 

 

 
 



วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิมณัฑะเลย ์เมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ – เมอืงพุกาม – ชมววิพระ
อาทติยต์ก – ทะเลเจดยี ์

 
09.00  พรอ้มกนัท ีสนามบนิสวุรรณภูม ิชนั 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิ BANGKOK AIEWAYS โดยมี

เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
ทกุทา่นสามารถใชบ้รกิาร LOUNGE ของสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS ไดก้อ่นเวลา BOADING TIME 

 
12.15   นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่โดยเทยีวบนิ PG709 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบน

เครอืง 
 
13.40  เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองรับกระเป๋าสัมภาระ ผ่าน

ขนัตอนศลุกากรแลว้ เมอืงมณัฑะเลย ์อดตีราชธานอีนัรุง่เรอืงของพมา่ เป็นเพยีงหนงึในไมก่เีมอืงทยีังคงใชช้อื
เดมิเรือยมาไม่มีการเปลียนแปลง ตังอยู่บนทีราบอันแหง้แลง้และเขตทํานาปลูกขา้วตามแนวลํานําเอยาวดี
ตอนบน 

 

 
 
นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงพุกาม โดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง) ทา่นจะไดช้ม
ววิตลอดสองขา้งทางทสีวยงามดว้ยธรรมชาต ินําทา่นสู ่จดุชมววิทะเลเจดยี ์ทสีวยงาม และหมูบ่า้นเกา่แกข่อง
เมอืงพกุาม ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ พรอ้มชมพระอาทติยล์อยลับขอบฟ้า 
 

เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร … พเิศษ !!! พรอ้มชมโชวห์ุน่เชดิโบราณ 
ทพีกั GRACIOUS BAGAN HOTEL เทยีบเทา่ หรอืระดบัเดยีวกนั  
 



วนัทสีอง เมอืงพกุาม – เจดยีช์เวสกิอง – วดัอานนัดา – วดัมนุหะ – วดักบุยางก ี– เจดยีต์โิลมนิโล – วหิารธรรม
มายนัจ ี– เมอืงมณัฑะเลย ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงพกุาม พกุามไดช้อืวา่เป็นเมอืงแหง่ทะเลเจดยี ์หรอื ดนิแดนแหง่เจดยีส์พัีนองค ์เพราะในสมัยรุง่เรอืงเคยมี
เจดยีม์ากมายถงึ 4,446 องค ์ปัจจบุันเหลอืแคเ่พยีง 2,217 องค ์เจดยีแ์หง่แรกของพุกามคอื เจดยีช์เวซโีกน 
สรา้งโดยพระเจา้อโนรธามังชอ่ ปฐมกษัตรยิแ์หง่อาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการสรา้งเจดยี ์เจดยีอ์งคใ์หญ่
สดุจะเป็นเจดยีท์กีษัตรยิท์รงสรา้ง และองคท์มีขีนาดเล็กถัดมาเป็นการสรา้งโดยเหลา่ขนุนาง อํามาตย ์ลดหลัน
ลงมาตามบรรดาศักด ิ
 

 
 
นําทา่นสักการะ เจดยีช์เวสกิอง (1 ใน 5 สงิศกัดสิทิธข์องพมา่) สรา้งเป็นทรงรปูสถปู แบบดังเดมิของพมา่
โดยแท ้มลีักษณ์เป็นสทีองขนาดใหญ ่สรา้งขนึหลังพระเจา้อโนรธาขนึครองราชย ์เพอืใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิา
ธาตุ จากพระสรรีะหลายสว่น มลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ทังทเีป็นธาตุจากไหปลารา้ พระนลาฎ ตลอดจน
พระเขยีวแกว้ของพระเจา้อโนรธา ซงึเป็นกษัตรยิท์ยีงิใหญท่สีดุของอาณาจักรพกุาม 
นําท่านชม วดัอานนัดา เป็นมหาวหิารขนาดใหญ่ทขีนึชอืไดรั้บการยกย่องว่าเป็น “เพชรนําเอกของพุทธศลิป์
สกลุชา่งพุกาม” เป็นทรีูจั้กเหนือวหิารทังหลาย สรา้งโดยพระเจา้จานสติา เมอืกอ่นยอดพระเจดยีย์ังเป็นสขีาว
เหมอืนกบัพระเจดยีอ์งคอ์นืๆของพกุาม แตรั่ฐบาลพมา่ไดม้าทาสทีองทับเมอืปี พ.ศ. 2533 เพอืสมโภชการสรา้ง
อานันทวหิารครบรอบ 900 ปี ตะวันตก 



 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร…พเิศษ เมนกูุง้แมนํ่าเผาทา่นละ 1 ตวั 
 

จากนันนําทา่นชม วดัมนหุะ ตังอยูบ่รเิวณตอนใตข้องหมูบ่า้นยนิกะบา สรา้งโดยพระเจา้มานุหะ เพอืสงัสมบญุไว ้
ชาตหินา้จงึไดส้รา้งวัดนีไว ้ดว้ยโครงสรา้งพระวหิารคอ่นขา้งแคบทําใหพ้ระพุทธรูปถกูสรา้งอยา่งเบยีดเสยีดอยู่
ภายใน 
 

 



จากนันนําท่านชม วดักุบยางก ีสรา้งโดยพระโอรสของพรเขา้จันสทิธะ สงิทโีดดเด่นคอืภาพจติรกรรมบนฝา
ผนังอยา่งสวยงาม เรยีกไดว้า่สวยทสีดุในพกุามก็วา่ได ้
 

 
 

นําทา่นชม เจดยีต์โิลมนิโล เป็นวัดทสีรา้งแบบกอ่อฐิถอืปนูบนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร 
ภายในวหิารมชีอ่งบันไดเดนิขนึสูร่ะเบยีงชนับนได ้และวหิารแหง่นีไดช้อืวา่เป็นวหิารองคส์ดุทา้ยทมีกีารสรา้งใน
แบบสถาปัตยกรรมพกุาม ภายในวหิารมพีระพุทธรปู 4 องคท์ชีนัทหีนงึและชนัทสีองของวหิาร ภายในมชีอ่งแสง
ทเีมอืสอ่งกระทบพระพุทธรปูแลว้งดงามมาก องคพ์ระพุทธรปูทปีระดษิฐานภายในนันมคีวามแตกตา่งจากทเีห็น
กนัโดยทัวไป อยา่งไรก็ตามนักปราชญช์าวพมา่บางรายไดต้คีวามวา่ “ตโิลมนิโล” อาจเพยีนเสยีงมาจาก “ไตร
โลกมงคล “หรอื “ผูไ้ดรั้บพรอนัเป็นมลคลจากสามโลก” นันเอง 
นําท่านชม วหิารธรรมมายนัจ ีวหิารทวีัดนีไดช้อืว่าใชค้วามหนาแน่น ความละเอยีดพถิพีถัินในการสรา้งมาก
ทสีดุในพมา่ก็วา่ได ้หลังจากนันนําทา่นกลับสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์
 

เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
ทพีกั SHWEPHUY HOTEL เทยีบเทา่ หรอืระดบัเดยีวกนั  
 
วนัทสีาม รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี– เมอืงสกายน ์– เจดยีก์วงมูดอ – วดัชเวนนัดอร ์(วดัไมส้กั) – 

พระราชวงัมณัฑะเลย ์– วดักโุสดอร ์– สนามบนิมณัฑะเลย ์– สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพ 
 
04.00 น. นําทา่นรว่มพธิอีนัศกัดสิทิธใินพธิกีรรมลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี(1 ใน 5 สงิศกัดสิทิธสิงูสุดของ

พม่า) ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครือง เครืองกษัตริย์ทีไดรั้บการขนานนามว่า 
“พระพุทธรปูทองคําเนือนมิ” ทพีระเจา้กรงุยะไขท่รงหลอ่ขนึทเีมอืงธรรมวด ีเมอืปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นวิ 



หุม้ดว้ยทองคําเปลวหนา 2 นวิ ทรงเครอืงประดับทองปางมารวชิัย หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.2327 พระ
เจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามนุี หรอืวัดยะไข ่(วัดอาระกัน หรอืวัดพยาจ)ี เพอืประดษิฐานพระมหามัยมุนี และในปี 
พ.ศ. 2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองคํา จงึทําใหท้องคําเปลวที
ปิดพระละลาย เก็บเนือทองไดนํ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพมา่ไดเ้รยีไรเงนิเพอืบรูณะวัด
ขนึใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้่าเป็นวัดทสีรา้งใหม่ทสีุดแต่
ประดษิฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ทีสุดในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวัตถุทีนําไปจากกรุงศรี
อยธุยาเมอืครังกรงุแตกครังท ี1 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับเขา้สูท่พัีก 

 

 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสกายน ์นําทา่นผา่น ชมภเูขาสกายน ์ศนูยก์ลางแหง่  พระพุทธศาสนาทสํีาคัญ 
ทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพของเมอืงสกายน ์ลุม่แมนํ่าอริะวด ีเจดยีจํ์านวนมากมายทตีังเรยีงรายอยูบ่นภเูขา 
จากนันนําทา่นชม เจดยีก์วงมดูอร ์หรอืวัดเจดยีน์มนางสรา้งโดยพระเจา้ตา้หลู ่เมอืปี ค.ศ.1636 เพอืใชเ้ป็นที
ประดษิฐานพระเขยีวแกว้ หรอืพระทันตธาตุทไีดม้าจากลังกา องคเ์จดยีม์คีวามสงู 46 เมตร เสน้รอบวงวัดได ้
274 เมตร และใชอ้ฐิในการกอ่สรา้งมากถงึ 10,126,552 กอ้น 
 



 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

นําทา่นชม วดัชเวนนัดอร ์ชมอาคารไมส้กัทองสลักเสลาดว้ยลวดลายทงีามวจิติร อาคารนเีคยเป็นพระตําหนัก
ทปีระทับของพระเจา้ มนิดง เมอืสนิพระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทบีอ (กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของพมา่) ไดร้อืมาถวาย
วัดภายในอาคารยังตกแตง่ดว้ยไมแ้กะสลักเลา่เรอืงมหาชาดก 10 ชาตทิยีังคงความสมบรูณ์มากทสีดุ  
 

 
 



นําทา่นชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งโดยพระเจา้มนิดง เป็นอาคารไมต้กแตง่ดว้ยปนูปันมรีะเบยีงรอบถงึ 5 
ชัน แตกต่างจากวัดอนืๆต่อมาถูกไฟไหมห้มด ขณะนีทางการพม่าไดก้่อสรา้งขนึมาใหม่ในรูปแบบเดมิ ชม
พระราชวังมัณฑะเลย ์สรา้งขนึเมอืยา้ยราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มปีระตูเขา้ถงึ 12 
ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไมแ้ละตกึ ประกอบดว้ยทอ้งพระโรงพระทนัีง และตําหนักต่างๆ ทังหมดถูก
ไฟไหมเ้มือสงครามโลกครังที 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าไดจํ้าลองขนึใหม่อีกครังบนฐานเดมิ นําท่านชม
ทัศนยีภาพของเมอืงหลวงเกา่ของพมา่  
 

 
 
นําท่านชม วดักุโสดอ  ซงึครังหนึงเคยเป็นทีทําการสังคานราพระไตรปิฎกครังที 5 มีแผ่นศลิาจารกึ
พระไตรปิฎกทังหมด 84,000 พระธรรมขันธ ์และไดล้งกนิเนสบุค๊วา่ “เป็นหนังสอืทใีหญท่สีดุในโลก” ไดเ้วล
อนัสมคสรนําทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิมัณฑะเลย ์
 



 
 
19.15   นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีPG714  
21.40   ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

*รายการทัวรอ์าจมกีารปรับเปลยีน เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ ณ วันเดนิทาง 
ทังนทีางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลัก* 

** หากทา่นทตีอ้งออกตัวภายใน (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการ 
ออกตัวเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทเีลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่หอ้งละ 
2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ ราคาไมร่วมตวั

เครอืงบนิ 

24 – 26 เมษายน 2563 12,999 3,000 7,999 
04 – 06 พฤษภาคม 2563 

(วนัวสิาขบชูา) 14,999 3,000 9,999 

08 – 10 พฤษภาคม 2563 12,999 3,000 7,999 

15 – 17 พฤษภาคม 2563 12,999 3,000 7,999 

12 – 14 มถินุายน 2563 11,999 3,000 6,999 

19 – 21 มถินุายน 2563 12,999 3,000 7,999 



26 – 28 มถินุายน 2563 12,999 3,000 7,999 
04 – 06 กรกฎาคม 2563 

(วนัอาสาฬหบชูา) 14,999 3,000 9,999 

10 – 12 กรกฎาคม 2563 11,999 3,000 6,999 

17 – 19 กรกฎาคม 2563 12,999 3,000 7,999 

24 – 26 กรกฎาคม 2563 12,999 3,000 7,999 

31 ก.ค. – 02 ส.ค. 2563 12,999 3,000 7,999 

07 – 09 สงิหาคม 2563 12,999 3,000 7,999 

14 – 16 สงิหาคม 2563 12,999 3,000 7,999 

21 – 23 สงิหาคม 2563 12,999 3,000 7,999 

28 – 30 สงิหาคม 2563 12,999 3,000 7,999 

04 – 06 กนัยายน 2563 12,999 3,000 7,999 

11 – 13 กนัยายน 2563 12,999 3,000 7,999 

18 – 20 กนัยายน 2563 12,999 3,000 7,999 

25 – 27 กนัยายน 2563 12,999 3,000 7,999 

02 – 04 ตลุาคม 2563 13,999 3,000 8,999 

09 – 11 ตลุาคม 2563 13,999 3,000 8,999 

16 – 18 ตลุาคม 2563 13,999 3,000 8,999 

23 – 25 ตลุาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 13,999 3,000 8,999 

06 – 08 พฤศจกิายน 2563 13,999 3,000 8,999 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 13,999 3,000 8,999 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ 
ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ชน่นนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่

ดว้ยกรณีใดๆทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น
ขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
โรงแรมทพีกัอาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 
สําหรบัอตัราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ 

กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกีาํหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลง
อตัราคา่บรกิาร เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง 



 
หมายเหต ุ: ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ    คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครอืงดมืทสีังเพมินอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักท่องเทียวหรือเอเจนซตีอ้งชําระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเทยีวหรือเอเจนซไีม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ี

ชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรอืงขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิาร
ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน ี
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีาํระแลว้ทังหมด 
ทังนี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้ก่
นักทอ่งเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 

เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 



2.   ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทังหมด 
หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทังหมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้
ใหก้บันักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่  และอยา่ง
นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิ
จากการทมีนัีกทอ่งเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิาร
ตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขที
หนังสอืเดนิทางและอนืๆ เพือใชใ้นการจองตัวเครืองบนิ ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซมีไิดส้่งหนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนคํีานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว
เครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และ

รวมกันทุกชนิไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซงึมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้
เจา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกวา่ทกีําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีํารองขนึไปบนเครอืงบนิดงัน ี
 แบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไมม่กีาร
จํากดัจํานวน  

4.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคน
ละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทาง โหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี ใหนํ้าตดิตัวขนึเครอืงเทา่นัน !! 
 

 
 


