
  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 
พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พักเด่ียว สายการบิน จำนวน 

25-27 มกราคม 2563 (เสาร์-จันทร์) 10,901 2,500 WE 20 
15-17 กุมภาพันธ์ 2563 (เสาร์-จันทร์) 9,999 2,500 WE 20 
07-09 มีนาคม 2563 (เสาร์-จันทร์) 9,999 2,500 WE 20 
14-16 มีนาคม 2563 (เสาร์-จันทร์) 9,999 2,500 WE 20 
21-23 มีนาคม 2563 (เสาร์-จันทร์) 9,999 2,500 WE 20 

 

 

 

 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 

 พุกาม . . . มณัฑะเลย์  3 วัน 2 คืน  

ชม ดินแดนเจดีย์หมื่นองค์ (ทะเลเจดีย์) เกบ็ภาพพระอาทิตย์ตกดินท่ีสวยงาม 

1 ใน 5 มหาบูชาสภานศักดิส์ิทธิ์ “พระเจดีย์ชเวสิกอง” เมืองพุกาม 

ชมพิธีศักด์ิสิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์  ลา้งหน้าพระพักตร์  “พระมหามัยมุน”ี 

เดินสะพานไม้ที่ยาวท่ีสุดในโลก “สะพานไม้สักอูเบ็ง”  

เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE) 

ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – เจดีย์บูพญา  

06.30 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 2  เคาน์เตอร์ D สาย

การบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (Thai Smile) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก   

09.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE309  

11.20 น. ถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถ่ินที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่ง

ช่ัวโมง)   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม (Bagan) “ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์” 

มีอายุกว่า 200 ปีมีช่ือเสียงโด่งดังทั่วโลกถูกสถาปนาโดยพระเจ้าอโนรธา เมืองพุกาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิระวดี เมืองติด

อันดับเมืองที่มีแหลง่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เป็นอู่อารยธรรมของประเทศ (ใช้

เวลาในการเดินทาง 4 ชม.) อิสระพักผ่อนชมวิวสองข้างทางตามอัธยาศัย  

  นำท่านเดินชม เจดีย์บูพญา(Bupaya Pagoda) เจดีย์ที่โดดเด่นในสมัยก่อนของ

พุกาม บริเวณโค้งแม่น้ำอิระวดี มีลักษณะเป็นเจดีย์ขนาดเล็กรูปโดมโป่ง สร้างขึ้น

โดยกษัตริย์องค์ที่  3 ของอาณาจักรพุกาม เจดีย์ดั้งเดิมถูกทำลายล งในช่วง

แผ่นดินไหวปี 1975 จากนั้นได้มีการบูรณะข้ึนมาใหม่ และที่เจดีย์แห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่

สวยงาม อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและเก็บภาพที่สวยงามตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกเมืองพุกาม ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง  

  ท่ีพัก GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสอง เมืองพุกาม – พระเจดีย์ชเวสิกอง – วัดติโลมินโล – วัดมนุหา – วัดอนันดา – วิหารธรรมยันจี – เมืองมัณฑะเลย์ 

– สะพานอูเบ็ง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

  นำท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิสูงสุด ซึ่ง

เป็นศิลปะของที่โดดเด่นงดงามซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทอง

ขนาดใหญ่  สร้างข้ึนหลังพระเจ้าอโนรธาข้ึนครองราชย์ เพื่ อใช้บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ ของพระพุทธเจ้า) มหาเจดีย์แห่งนี้ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของ

พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 

  นำท่านเดินทางสู่ วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) ตามพงศาวดารกล่าวว่าในสมัย

พระเจ้านรปติสิทธูครองราชย์ ทรงมีราชบุตรเกิดจากพระสนมด้วยกันทั้งสิ้น 5 พระองค์ 

ทรงมีพระประสงค์จะเลือกองค์หนึ่งเป็นรัชทายาทโดยพิธีเสี่ยงทาย เพื่อไม่ให้เกิดการฆ่า

แย่งชิงบัลลังก์กันเกิดข้ึน จึงทรงเอาเศวตฉัตรปักลงกลางแจ้ง แล้วให้ราชบุตรทั้ง 5 องค์นั้นนั่งเรียงรายทิศละองค์ ทรง

อธิษฐานว่าถ้าราชบุตรองค์ใดมีบุญญาธิการสมควรที่จะครองแผ่นดิน ขอให้เกิดนิมิตให้เห็นปรากฏในเบื้องหน้า 

ขณะนั้นองค์เศวตศัตรได้โน้มไปทางราชบุตรน้อยนามว่า “เจ้าชัยสังข์” จึงทรงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาท เจ้าพี่

ทั้ง 4 องค์ก็ยินยอมด้วยดีและได้ข้ึนครองราชย์สืบต่อมา ทรงพระนามว่า “พระเจ้าติโลมนิโล” ซึ่งมีความหมายว่า “เอา

ฉัตรตั้งกษัตริย์” พระเจ้าติโลมินโลได้ทรงสร้างวัดข้ึนที่ตรงสถานที่ประกอบพิธีตั้งเศวตฉัตรเสี่ยงทาย อันเป็นที่ทรง

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาทจึงเรียกช่ือว่า “วัดติโลมินโล” เมื่อปี พ.ศ. 1761 นักปราชญ์ชาวพม่าบางรายตีความ

ว่า ติโลมินโล อาจเพี้ยนมาจาก ไตรโลกมงคล หรือ “ผู้ได้รับพรอันเป็นมงคลจากสามโลก” วัดติโลมินโล เป็นวัดที่สร้าง

แบบก่ออิฐถือปูน สูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4 ด้าน มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ อาจหมายถึง

อดีตพระพุทธเจ้า เป็นวิหาร 4 ช้ัน มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่ และลวดลายปูนปั้นอันประณีตสวยงาม วิหาร

แห่งนี้ได้ช่ือว่าเป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม 

  จากนั้นนำท่านแวะชมของข้ึนช่ือของพุกาม เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกันว่ามีช่ือเสียงที่สุดในพม่า เช่น 

ถ้วยน้ำ จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมก็คือ โถใส่ของทำ

จากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบแล้วกลับคืนรูปเดิมได ้

  จากนั้นนำท่านชม วัดมนุหา (Manuha Temple) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะ

บา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้สำหรับชาติ

หน้า จึงได้นำอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดน้ี โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูป

อีกสามองค์อยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์เชลยพระองค์นี้เป็นอย่างดี  อิสระตามอัธยาศัย 

จนถึงเวลานัดหมาย 

  นำท่านชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน 

สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส มี

มุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน แผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรม

พม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ช่างได้ทำการเจาะหลังคาเป็นช่องเล็กๆ เพื่อให้แสงสว่าง

ส่องเข้าไปในวิหารลงมาให้ตรงองค์พระประธาน 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

  นำท่านเดินทางเข้าชม วิหารธรรมยันจี (Dhammayangyi Temple) คำว่า ธรรมยันจี 

แปลว่า “แสงสว่างแห่งธรรม”สร้างข้ึนโดย พระเจ้านราธูกษัตริย์จอมโหดแห่งราชวงศ์

พุกาม ทรงทร้างวิหารธรรมยันจี นี้ข้ึนเพื่อเป็นการล้างบาปจากการทำปิตุฆาต เนื่องจาก

ทรงลอบปลงพระชนม์พระบิดาคือพระเจ้าอลองสิทธูและพระเชษฐาเพื่อข้ึนครองราชย์ ทรงปริวิตกว่าผลกรรมนั้นจะ

ติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า การก่อสร้างวิหารแห่งนี้ต้องเกณฑ์แรงงานและชาวบ้านมาสร้างเป็นจำนวนมาก 

วิหารธรรมยันจีเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแข็งแรงที่สุดและสวยงามที่สุด มากกว่าวิหารอนันดาและเจดีย์สัพพัญญู 

วิหารแห่งนี้มีช่ือเสียงมากที่สุดในเรื่องของการเรียงอิฐ แม้แต่ประตูก็ก่ออิฐเป็นวงโค้งจนแทบไม่เห็นรอยต่อ มีเรื่องเล่า

ต่อ ๆ กันมาว่า อิฐพวกนี้เวลาช่างเรียงเสร็จแล้วจะต้องประกบกันแนบสนิทจริงๆ เวลาที่พระเจ้านราธูเสด็จมาตรวจ

งาน พระองค์จะทดสอบโดยการเอาเข็มสอดเข้าไปในระหว่างแผ่นอิฐ ถ้าเข็มสอดผ่านลอดเข้าไปได้ ช่างคนนั้นจะถูก

ตัดมือ. 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนบนรถชมวิวสองข้างทาง จนเดินทางถึงเมือง

มัณฑะเลย์ 

  นำท่านชม  สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก มี

ความยาว 1.2 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระ อดีตราชธานีของ

ราชวงศ์คองบองซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์เพียงแค่ 11 กิโลเมตรเท่านั้น ไม้ที่นำมาสร้างสะพานอูเบ็งเป็นไม้ที่เหลือ

จากการรื้อถอนและย้ายพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะมายังอมรปุระ ส่วนช่ือสะพานต้ังตามนายพลอูเบ็งซึ่งเป็นผูค้วบคุม

การก่อสร้างตามพระประสงค์ของพระเจ้าปดุง (กษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพญา) โดยสะพานนี้สร้าง ข้ึนเพื่อใช้ข้าม

ทะเลสาบตองตะมาน(Toungthamon) ที่เช่ือมระหว่างเมืองอมรปุระกับอังวะ มีอายุกว่า 200 ปี ช่วงเวลาที่สวยงาม

คือ ช่วงเช้าและเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกนอกจากจะได้ชมความสวยงามของพระอาทิตย์ข้ึนและตกแล้ว ยังได้เห็นวิถี

ชีวิตของคนเมียนมาด้วย ส่วนช่วงหน้าหนาวที่น้ำในทะเลสาบลดระดับนักท่องเที่ยวมักเช่าเรือเล็กออกไปชมความงาม

กลางทะเลสาบช่วงพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งจะมองเห็นสะพานไม้สักย้อมแสงสนธยา 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

  ท่ีพัก SHWEPHYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสาม พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี– วัดกุโสดอ – วิหารชเวนันดอร์ – พระราชวังหลวง – สนาม

บินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้ามึด  นำท่านสู่ เจดีย์มหามัยมุนี เพื่อเข้าร่วม  พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหา

มัยมุนี  ซึ่งที่นี่จะทำเป็นประจำทุกวันเป็นพิธีการศักดิ์สิทธิมาก พระมหา

มัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่ง ของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูป

ทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูป



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

ทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อข้ึนที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 

12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย 

หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือเพื่อ

ประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมือง

พม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท 

ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยการออกแบบของช่างชาว

อิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   

นำท่านชม  วัดกุโสดอ (Kuthodaw Temple) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดใน

โลก ครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่าเป็น

พระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

จากนั้นนำท่านชม  วิหารชเวนันดอร์  (Shwekyaung Monestry) เคยตั้งอยู่ ในเขต

พระราชวังหลวง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดงด้วยไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายทีง่าม

วิจิตร แกะสลักศิลปะโดยช่างมณัฑะเลย์แบบเก่าที่มีเอกลักษณ์หลังคาทรงปราสาท 5 ช้ัน 

พร้อมปิดทองสุกสว่างทั้งหลงั  อาคารนี้เคยเป็นพระตำหนักที่ประทบัของพระเจ้ามนิดง เพียงหลังเดียวที่เหลือรอดมาได้ 

เมื่อสิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีปอ (กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า) ให้ย้ายมาไว้ยังที่ตั้งปัจจุบัน ได้รื้อมาถวายวัดภายใน

อาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 ชาติ ที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุด 

นำท่านสู่ พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) โดยพระเจ้ามินดง สร้างข้ึนตามผังภูมิจักรวาลแบบ

พราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติว่าเป็นจุดศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ทิศ 

ใจกลางพระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุ้มด้วยแผ่นทองซ้อนกัน 7 ช้ัน สูง 78 เมตร รอยอดีต

สุดท้ายก่อนพม่าเสียเมืองให้แก่อังกฤษ. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน   

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนข้ึนเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่

อาจเกิดข้ึน เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)

เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถข้ึนเครื่องกลับ

ตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 

12.05 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ WE310  

14.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจในบริการ………… 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมี

ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ

สภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ...กรุณาอ่านรายการและเง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนทำการจองทัวร์หรือชำระเงิน จากนั้นจะถือว่า

ลูกค้ารับทราบตามข้อกำหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน และขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบกรณีมีตั๋ วเครื่องบิน

ภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการ

บิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก,์ คนขับรถ  2,000 บาท/ท่าน/ทริป, (ชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
เดินทางขึ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
เง่ือนไขการจอง และ การชำระเงิน: 

 ชำระเต็มจำนวน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

 ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ชำระตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

• ส่งรายชื่อสำรองท่ีนั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋ว

เครื่องบินท้ังสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างตำ่ 2 หน้า หาก
ไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน 

ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่

ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว 

ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจา

คืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

เง่ือนไขและข้อกำหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ
การเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คำนำหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง 
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระ
มัดจำ 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับราคาค่าบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง 
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่
เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

2.สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเปา๋ใบใหญแ่ละฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
 

 



 


