
 

 

WE202:ทวัรพ์มา่ มณัฑะเลย ์สกายน ์องัวะ มงิกนุ 3วนั 2คนื 
นําทา่นเดนิทางสูด่นิแดนแหง่พระพทุธศาสนา  

รว่มเดนิทางไปกราบไหวพ้ระและทําบุญ ชมและสมัผสักบัวฒันธรรม ขนบประเพณี ประเทศพมา่   
∞ชมทศันยีภาพเมอืงสกายน ์ลุม่แมนํ่า้อริะวด ีถา่ยรปูกบัเจดยีท์รงควํา่ วดัเจดยีน์างนม  
∞น ัง่รถมา้ชมเมอืงองัวะ ชมอาคารไมส้กั Barayar Monastery 

∞ลอ่งเรอืชมวถิชีวีติหมูบ่า้นมงิกนุ ชมเจดยีม์งิกนุและระฆงัมงิกนุ  
∞ถา่ยรปูกบัเจดยีส์ขีาวสะอาดตา เจดยีช์นิพวิมนิ (เมยีะเต็งดาน)  

∞พระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวงัไมส้กัทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในเอเชยี ชมวดักโุสดอ 
∞นมสัการพระมหามยัมนุ ีอนัเป็นสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิส์งูสดุ 1 ใน 5 แหง่ของพมา่ 

∞พธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี

∞ผา่นชมสะพานไมอ้เูบ็ง สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลก 

พกั:โรงแรมมณัฑะเลย ์2คนื   เมนูพเิศษ:เมนูกุง้แมนํ่า้เผา 
เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์ 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่ 

23-25 มกราคม 2563 9,888 ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant 

3,500 25 

20-22 กมุภาพนัธ ์2563 10,888 3,500 25 



 

 
 
 

 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ – มณัฑะเลย ์- เมอืงสกายน ์- วดัเจดยีน์างนม - เมอืงองัวะ - วดัมหาออ่งเหม ่                                  

Barayar Monastery                                                                 อาหารกลางวนั,เย็น  
06.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4  

เคานเ์ตอร ์E โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

09.55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงมัณฑะเลย ์โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE309 
(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

11.20 น. เดนิทางถงึ เมอืงมัณฑะเลย ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กว่าประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย ออกเดนิทางสูเ่มอืง เดนิทางสู ่เมอืงสกายน ์ศนูยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาทีส่าํคญั ทา่นจะไดช้ม ทศันียภาพ
ของเมอืงสกายนล์ุม่แม่น้ําอริะวด ีเจดยีจํ์านวนมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยู่บนภเูขา และรมิฝ่ังแม่น้ํา สกายนเ์ป็นราช

ธานีไดเ้พยีง 59 ปี ภายหลงัเกดิการชงิอํานาจกนั สดุทา้ยพระเจา้โดะมนิพญา ไดร้ับชยัชนะจงึยา้ยเมอืงหลวง
ใหม่มาตัง้ทีป่ากแม่น้ํามดิแง ตรงทีบ่รรจบกบัแม่น้ําอริวด ีจนเป็นทีต่ัง้ของเมอืงอังวะในเวลาตอ่มา ชมเจดยี ์

กวงมูดอรห์รอื วดัเจดยีน์มนาง สรา้งโดยพระเจา้ตา้หลูเ่มือ่ปี 

ค.ศ. 1636 ใชเ้ป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้ว แกว้ หรอืพระทนัต
ธาตทุีไ่ดม้าจาก ลงักา เจดยีน์ี้เป็นเจดยีท์รงโอควํ่า แบบ
สงิหล หรอืเจดยีท์รงลงักา ม ีตํานานเลา่ว่าองคร์ะฆงัทรงกลม

ผ่า ครึง่ซกีนี ้ไดต้น้แบบมาจากถนั พระ ชายาคนโปรดของ
พระเจา้ตา้หลูอ่งค ์เจดยีม์คีวามสงู 46 เมตร เสน้รอบ วงวัด

ได ้274 เมตร และใชอ้ฐิในการกอ่สรา้งมากถงึ 10,126,552 
กอ้น แลว้ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves 
Pagoda เจดยีอ์ูมนิทงแส ่ภายในม ีพระพุทธรูป 45 องค์

ประดษิฐานเรยีงกนัเป็นครึง่วงกลมจากนัน้ ขึน้เขา สกายน์
เป็นภเูขาขนาดกลาง มจีุดชมววิทีค่ณุสามารถมองเห็นเจดยี์

ตา่งๆ ทีว่างตวั อยู่ตามไหลเ่ขา มองเรือ่ยไปจนสดุถงึแม่น้ําอริะวด ี นําเทีย่วชม เมอืงองัวะ ดว้ยรถมา้ ซึง่อังวะ
เป็นราชธาน ีอกีแห่งหนึง่ของพม่า ชมประตเูมอืงทางทศิเหนือทีเ่รยีกว่า คาวเซตัน่คา เป็นประต ูทีปั่จจุบันมคีวาม
สมบูรณ์ทีส่ดุ และใชเ่ป็นประตสูาํหรับทําพธิสีระผมใน เทศกาล ติน่จ่าน(สงกรานต)์ ของชาวพม่า ชม หอคอย

เมอืงองัวะ เป็นสว่นหนึง่ ของพระราชวัง เพือ่ใช ้สงัเกตการณ์ขา้ศกึ สรา้งขึน้ในปี  ค.ศ.1822 หลงัจากทีเ่กดิ 
แผ่นดนิไหวในปี ค.ศ.1838 หอแห่งนี้เกดิการเอยีงตวั แตไ่ดร้ับการบูรณะเป็น โครงสรา้งเดมินี้เป็นหนึง่ในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมพม่าในชว่งตน้ศตวรรษที ่19 ชม วดัมหาออ่งเหม ่บอนซาน สรา้งโดยพระนางเมนุมเหสใีนพระ

เจา้บาจดีอ่ จากนัน้ ชม Barayar Monastery สรา้งโดย พระเจา้บายดีอ ปี ค.ศ.1834 ไมส้กัทีม่ ีขนาดใหญ่ 
สวยงามไดซุ้ม้ประต ูบานประตหูรอืหลงัคา ซึง่อาคารแห่งนี้มเีสาไมส้กั รองรับน้ําหนักอยู่ถงึ 267 ตน้ 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

  :นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม   V Hazel Hotel , Apex Hotel หรอื  Ye Link Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

    
 
 
 

วนัทีส่อง     หมูบ่า้นมงิกุน - เจดยีม์งิกุน - เจดยีช์นิฟิวมนิ - พระราชวงัมณัฑเลย ์- วดักุโสดอ                                                                                                                             
                                                                                                อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น  

 เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

29 กมุภาพนัธ ์- 2 มนีาคม 2563 11,888 5,000฿ 3,500 25 

12-14 มนีาคม 2563 10,888 3,500 25 

21-23 มนีาคม 2563 11,888 3,500 25 



 

นําทา่นสูเ่มอืงมงิกนุ โดยการ ลอ่งเรอืไปตามแมนํ่า้อริะวด ีสูม่งิกนุ หมู่บา้นมงิกนุ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของอมรปุระ 
แตอ่ยู่บนเกาะกลางลําน้ําอริวดแีละไปไดด้ว้ยเสน้ทาง เรอืเทา่นัน้ ระหว่างทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอริวดทีีม่ลีกัษณะ   

เป็น“กึง่บา้นกึง่แพ” เนื่องจากระดบัน้ําอริวดใีนแตล่ะฤดกูาลจะ
มคีวามแตกตา่งกนัมาก โดยเฉพาะฤดน้ํูา หลากระดบัน้ําจะขึน้

สงูกว่าฤดแูลง้กว่า 10 เมตร ชาวพม่าจงึนยิมสรา้ง บา้นกึง่แพ  
คอืถา้น้ําข ึน้สงูก็ร่วมแรงกนัยกบา้นขึน้ทีด่อนครัน้น้ําลงมากก็
ยกบา้นมาตัง้ใกลน้ํ้า เพือ่ความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น้ําใน

ชวีติประจําวัน   นําทา่นชม เจดยีม์งิกนุ  ร่องรอยแห่ งความ
ทะเยอทะยานของพระเจา้ปดงุ ดว้ยภายหลงัทรงเคลือ่นทพัไป
ตยีะไขแ่ลว้สามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดษิฐาน

ทีม่ัณฑะเลยเ์ป็นผลสาํเร็จ จงึทรงฮกึเหมิทีจ่ะกระทําการ   ใหญ่
ข ึน้และยากขึน้ ดว้ยการทําสงครามแผ่ขยายไปรอบดา้นพรอ้ม

กบัเกณฑแ์รงงาน ขา้ทาสจําน วน มากกอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุหรอืเจดยีจ์ักรพรรดเิพือ่ประดษิฐานพระทนัตธาตทุีไ่ด ้
จากพระเจา้กรุงจนีโดยทรงมุ่งหวังใหย้ิง่ใหญ่เทยีบเทา่มหา
เจดยีใ์นสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิง่กว่าพระปฐมเจดยีใ์น

สยาม ซึง่ในเวลานัน้ถอืเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในสวุรรณภมูสิง่ผล
ใหข้า้ทาสชาวยะไขห่รอือาระกนัจํ านวน 50,000 คนหลบหนี

การขดขีแ่รงงานไปอยู่ในเขตเบงกอลเป็นดนิแดนในอาณัติ
ของอังกฤษแลว้ทําการซอ่งสมุกําลงัเป็นกองโจรลอบโจมตี
กองทพัพม่า  โดยพม่ากลา่วหาว่าอังกฤษหนุนหลงักลายเป็น

ฉนวนใหเ้กดิสงครามอังกฤษ-พม่าอันเป็นสาเหตหุนึง่ทีทํ่าให ้
พม่าเสยีเมอืงในทีส่ดุอย่างไรก็ต ามงานกอ่สร่างเจดยีม์งิกนุ

ดําเนนิไปไดเ้พยีง 7 ปี พระเจา้ปดงุเสด็จสวรรคต ระฆงัมงิ
กนุ พระเจา้ปดงุโปรดฯใหส้รา้ง  โดยสาํเร็จ เพือ่อุทศิถวายแด่
มหาเจดยีม์งิกนุจงึตอ้งมขีนาดใหญ่คูค่วรกนั คอืเป็นระฆงั

ยักษ์ทีม่เีสน้รอบวงถงึ 10 เมตร สงู 3.70 เมตร น้ําหนัก 87 
ตนัเลา่ขานกนัว่า พระเจา้ปดงุทรงไม่ตอ้งการใหม้ใีครสรา้ง
ระฆงัเลยีนแบบจงึรับสัง่ใหป้ระหารชวีตินายชา่งทนัททีีส่รา้ง

เสร็จ ปัจจุบันถอืเป็นระฆงัยักษ์ทีม่ขีนาดเล็กกว่าระฆงัแห่ง
หนึง่แห่งพระราชวังเครมลนิในกรุงมอสโกเพยีงใบเดยีวทว่า

ระฆงัเครมลนิแตกรา้วไปแลว้ชาวพม่าจงึภาคภมูใิจว่าระฆงัมงิ
กนุเป็นระฆงัยักษ์ทีย่ังคงสง่เสยีงกอ้งกงัวานทัง้นี้เคยมกีาร
ทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบนี้ โดยใหเ้ด็กตวัเล็กๆไป

ยนืรวมกนัอยู่ใตร้ะฆงัไดถ้งึ 100 คน เจดยีช์นิพวิมนิ (เมยีะ
เต็งดาน ) ประดษิฐานอยู่เหนือระฆงัมงิกนุไม่ไกล ไดช้ือ่ว่า

เป็นเจดยีท์ีส่วยสง่ามากแห่งหนึง่สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดงุ 
เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งความรักทีพ่ระองคม์ตีอ่พระมหาเทวชีนิพวิมนิซึง่ถงึแกพ่ริาลยักอ่นเวลาอันควร จงึไดร้ับ
สมญานามว่า “ทชัมาฮาลแห่งลุม่อริวด”ี หลงัจากนัน้เดนิทางกลบัมายังมัณฑะเลย์  

เทีย่ง       รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร   
บ่าย จากนัน้นําทา่นชม พระราชวังมัณฑะเลย ์พระราชวังทีส่ว่นใหญ่กอ่สรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

เอเชยีในสมัยสงครามมหา-เอเชยีบูรพา หรอืสงครามโลกครัง้ที ่2 วันที ่20 มนีาคม 2488 เครือ่งบนิฝ่าย

สมัพันธมติรโดยกองทพัอังกฤษไดท้ิง้ระเบดิจํานวนมากมายถลม่พระราชวัง-มัณฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตผุลว่า
พระราชวังนี้เป็นแหลง่ซอ่งสมุกําลงัของกองทพัญีปุ่่ นพระราชวังมัณฑะเลยซ์ ึง่เป็นพระราชวังไมส้กัก็ถกูไฟไหม ้

เผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แตป้่อมปราการและคน้ํูา
รอบพระราชวัง ทีย่ังเป็นของดัง้เดมิอยู่ปัจจุบันพระราชวังที่
เห็นอยู่เป็น   พระราชวังทีร่ัฐบาลพม่าไดจํ้าลองรูปแบบของ

พระราชวังของเกา่ข ึน้มา นําทา่นชม วัดกโุสดอ  ซึง่ครัง้
หนึง่เคยเป็นสถานทีทํ่าการสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 

มแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด  84,000 พระ
ธรรมขนัธ ์และหนังสอืกนิเนสบุ๊คไดบ้ันทกึไวว้่า “หนังสอืที่
ใหญ่ทีส่ดุในโลก” ตรงประตทูางเขา้วัด ดา้นซา้ยมอืจะพบ

กบัรูปหลอ่โลหะของพระเจา้มนิดง น่ังอยู่ทางเดนิเขา้สูว่ัด

ทัง้สองขา้งจะมภีาพเขยีนพระราชกรณียกจิทีส่าํคญัของ
พระเจา้มนิดง อาคารดา้นหนา้พระเจดยีส์ทีองขนาดใหญ่ 
ประดษิฐานพระพุทธรูปน่ัง ปางมารวชิยั ศลิปะแบบกอง

บอง(ยุคสดุทา้ย) อยู่ในมณฑปทางทศิใต ้พระเจดยีส์ทีอง
อร่าม มรีูปร่างศลิปะเหมอืนเจดยีช์เวชกิองทีพุ่กามสง่างาม
น่าเลือ่มใสมาก สว่นทางดา้นซา้ยมอื จะพบกบัตน้พกิลุ 

ขนาดยักษ์ อายุประมาณ 250 ปี ชาวพม่ามคีวามเชือ่ว่า ถา้
นําไมไ้ปคํ้าก ิง่ของตน้พกิลุยักษ์ตน้นี้ จะชว่ยสะเดาะเคราะห์



 

ตอ่อายุใหย้นืยาว เหมอืนไมค้ํ้าโชคชะตาราศขีองคนไทยในภาคเหนือ  วัดชเวอนิบนิ เป็นวัดทีอ่ยู่ทางตอนใต ้
ของ  แม่น้ําเอยาวด ีอยู่ไม่ไกลจากวัดพระมหามัยมุนีมากนัก สรา้งเมือ่ปี 1895 มงีานแกะสลกัไมส้กัภาพพุทธ

ประวัตยิุคศตวรรษที ่13 ฝีมอืปราณีตอ่อนชอ้ยมคีวามงดงามและน่าทึง่มาก เป็นวัดทีม่พีระและเณรเป็นจํานวน
มากมาจําพรรษาเพือ่ศกึษาเลา่เรยีนพระไตรปิฎกในวัดนี ้ เขามัณฑะเลย ์เป็นจุดชมววิทีม่ทีศันียภาพทีส่วยงาม

ทีส่ดุของเมอืงมัณฑะเลย ์ซึง่มคีวามสงูถงึ 240 เมตร มบีันไดจากไหลเ่ขาขึน้สูย่อดเขาจํานวน 1729 ขัน้ มี
หลงัคาคลมุบันไดตลอดจนถงึยอดระหว่างทางขึน้ขนัไดจะมศีาลเล็กๆใหส้กัการะส ิง่ศกัด ิส์ทิธิเ์ป็นระยะๆอยู ่3 จุด
คอื 1.วหิารบรรจุพระบรมสารรีกิธาต ุ2.พระพุทธรูปชเวยัตดอรข์นาดใหญ่ประทบัยนื 2 องค ์3.วหิารซตูองพญา 

 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
  นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม   V Hazel Hotel , Apex Hotel หรอื  Ye Link Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

วนัทีส่าม  พธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี- สนามบนิ 
                                                                                                                             อาหารเชา้  
      เชา้ พธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ีนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นส ิง่ศกัด ิส์ทิธิส์งูสดุ 1 ใน 5 แห่งของ

พม่า ถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดร้ับการขนานนามว่า “พระพุทธรูป
ทองคําเนื้อนิม่” เป็นพระพุทธรูปคูบ่า้นคูเ่มอืงของ

ประเทศพม่า คําว่า มหามัยมุนี แปลว่า "ผูรู้อ้ันประเสรฐิ 
ดว้ยความเชือ่ว่าพระพุทธมหามัยมุนีนี้เป็นพระพุทธรูปที่
มชีวีติ ดว้ยเหตทุีไ่ดร้ับประทานพร หรอืบางตํานานก็

กลา่วว่าไดร้ับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจา้จงึมี
ประเพณีลา้งพระพักตรถ์วายโดยทกุวันตอนเชา้ในเวลา
ประมาณ  04.00 น 

จากนัน้กลบัโรงแรม   
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมัณฑะเลย์  
12.05 น.        เดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทยเทีย่วบนิที ่WE310 
14.35 น.        เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู  ิโดยสวสัดภิาพ 

........................................................................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

หมายเหต ุ:อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง จา่ย
คา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่

ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทักอ่นทําการ
จองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด  ้
 

อตัราคา่บรกิารรวม:คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั พรอ้มทีพ่ัก 2คนื พักหอ้งละ  2-3ทา่น  อาหารทวัร ์ (เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํา่
ตามรายการ) บัตรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่งๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่น้ําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก. คา่

ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ1,000,000บาทคา่รกัษาพยาบาลโดยความคุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของ
บรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทําไว(้ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ)**รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งและคา่ภาษีน้ํามันของสายการ
บนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้   

 
ราคาทวัรไ์มร่วม:คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทําหนังสอื

เดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการบรกิาร  3%  
ภาษีมูลคา่เพิม่  7%, นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท) ,  
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 1,000บาท ตอ่ทรปิ/ทา่น ,หวัหนา้ทวัร ์300บาท ตอ่ทรปิ/ทา่น  

 
 เง ือ่นไขในการจอง:มดัจําทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 
(การไม่ชาํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอื

ยกเลกิการเดนิทาง) 



 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     

หนังสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบกอ่น
สง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรุณา

สง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
 
การยกเลกิการจอง:เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจํา 

หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้  
 
 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษิทัฯ และเมือ่ทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเง ือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นได ้
ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้  
3) ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิอุบัตเิหต ุ

และอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การ
ถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบัตเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ผูจ้ัดถอืว่าผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้าํระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากคา่ใชจ้่ายทีท่า่นไดจ้่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชาํระ
แบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้าํระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแห่งแบบชาํระเต็ม
มเีงือ่นไข   

6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 
บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ัดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แต่
จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้  ๆ 

7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืว่าทา่นได ้

เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท 
ประกนัทัว่ไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
8) ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 
 


