
 

 
WE202:ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน 

นำท่านเดนิทางสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา  
ร่วมเดินทางไปกราบไหว้พระและทำบญุ ชมและสัมผสักับวัฒนธรรม ขนบประเพณี ประเทศพม่า   

∞ชมทัศนียภาพเมืองสกายน์ ลุม่แม่น้ำอิระวดี ถา่ยรูปกบัเจดีย์ทรงคว่ำ วัดเจดีย์นางนม  
∞นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ ชมอาคารไม้สัก Barayar Monastery 
∞ล่องเรือชมวิถีชีวิตหมู่บ้านมิงกุน ชมเจดีย์มิงกุนและระฆังมิงกุน  
∞ถ่ายรูปกับเจดีย์สขีาวสะอาดตา เจดีย์ชินพิวมิน (เมยีะเต็งดาน)  
∞พระราชวังมณัฑะเลย์ พระราชวังไม้สักท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ชมวัดกุโสดอ 
∞นมัสการพระมหามยัมุนี อันเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า 
∞พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุน ี
∞ผ่านชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวท่ีสุดในโลก 
 
 
 
 
 
 



 

พักโรงแรมพุกาม 1 คืน โรงแรมมัณฑะเลย์ 1 คืน 
เมนูพิเศษ:เมนูกุ้งแม่น้ำเผา 

เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์  
 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ - เมืองสกายน์ - วัดเจดีย์นางนม - เมืองอังวะ - วัดมหาอ่องเหม่                                   
Barayar Monastery                                                                 อาหารกลางวัน,เย็น  

06.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4  
เคาน์เตอร์ E โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรบั 

09.55 น. ออกเดินทางสูก่รงุมัณฑะเลย์ โดยสายการบินไทยสมายล์ เทีย่วบินที่ WE309 
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

11.20 น. เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงเปน็ที่เรียบรอ้ยแล้ว  
(เวลาทอ้งถ่ินทีเ่มียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึง่ช่ัวโมง) 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ออกเดินทางสูเ่มือง เดินทางสู่ เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สําคัญ ท่านจะได้ชม ทัศนียภาพของเมอืง

สกายน์ลุม่แม่นํ้าอริะวดี เจดีย์จํานวนมากมายที่ตัง้เรียงรายอยู่บนภูเขา และรมิฝัง่แม่นํ้า สกายน์เป็นราชธานีได้เพียง 
59 ปี ภายหลังเกิดการชิงอํานาจกัน สุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะจึงย้ายเมืองหลวงใหม่มาต้ังที่ปากแมน่ํ้า
มิดแง ตรงทีบ่รรจบกบัแม่นํ้าอริวดี จนเป็นที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาต่อมา ชมเจดีย์ 

กวงมูดอรห์รอื วัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้าต้าหลูเ่มื่อปี 
ค.ศ. 1636 ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเข้ียว แก้วหรือพระทันตธาตุ
ที่ได้มาจาก ลงักา เจดีย์นีเ้ป็นเจดีย์ทรงโอคว่ํา แบบสงิหล หรือ
เจดีย์ทรงลังกา มี ตํานานเล่าว่าองค์ระฆังทรงกลมผ่า ครึ่งซกีนี้ 
ได้ต้นแบบมาจากถัน พระ ชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลูอ่งค์ 
เจดีย์มีความสูง 46 เมตร เส้นรอบ วงวัดได้ 274 เมตร และใช้อิฐ
ในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 ก้อน แล้วชม Umin 

Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส ่ภายในมี พระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็น
ครึ่งวงกลมจากนั้น ข้ึนเขา สกายน์เป็นภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมวิวที่คุณสามารถมองเห็นเจดีย์ต่างๆ ที่วางตัว อยู่ตาม
ไหล่เขา มองเรื่อยไปจนสุดถึงแม่นํ้าอิระวดี  นําเที่ยวชม เมืองอังวะ ด้วยรถม้า ซึ่งอังวะเป็นราชธานี อีกแห่งหนึง่ของ
พม่า ชมประตเูมืองทางทิศเหนอืทีเ่รียกว่า คาวเซตั่นคา เป็นประตู ทีป่ัจจุบันมีความสมบูรณ์ทีสุ่ด และใช่เป็นประตู
สําหรับทําพิธีสระผมใน เทศกาล ติ่นจ่าน(สงกรานต)์ ของชาวพม่า ชม หอคอยเมืองอังวะ เป็นส่วนหนึ่ง ของ
พระราชวัง เพือ่ใช้ สังเกตการณ์ข้าศึก สร้างขึ้นในปี  ค.ศ.1822 หลังจากที่เกิด แผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1838 หอแห่งนี้
เกิดการเอียงตัว แต่ได้รับการบรูณะเป็น โครงสร้างเดมินี้เป็นหนึ่งในรปูแบบสถาปัตยกรรมพม่าในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี 
ไม่เสริมเตยีง 

พักเด่ียว
เพ่ิม ท่ีนั่ง 

23-25 มกราคม 2563 9,888 
ไม่มีราคาเด็ก 

Infant 
5,000฿ 

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

29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 11,888 3,500 25 
12-14 มีนาคม 2563 10,888 3,500 25 
21-23 มีนาคม 2563 11,888 3,500 25 



 

ชม วัดมหาอ่องเหม่ บอนซาน สร้างโดยพระนางเมนุมเหสีในพระเจ้าบาจีด่อ จากนั้น ชม Barayar Monastery 
สร้างโดย พระเจ้าบายีดอ ป ีค.ศ.1834 ไม้สักที่มี ขนาดใหญ ่สวยงามได้ซุ้มประตู บานประตหูรอืหลังคา ซึ่งอาคารแหง่
นี้มีเสาไมส้ัก รองรับนํ้าหนักอยู่ถึง 267 ต้น 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

  :นำท่านเข้าสูท่ี่พักโรงแรม   V Hazel Hotel , Apex Hotel หรือ  Ye Link Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

    
วันท่ีสอง     หมู่บ้านมิงกุน - เจดียม์ิงกุน - เจดีย์ชินฟิวมิน - พระราชวงัมัณฑเลย์ - วัดกุโสดอ                                                                                                                             

                                                                                                อาหารเช้า,กลางวัน,เยน็  
 เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านสู่เมืองมิงกุน โดยการ ล่องเรือไปตามแม่นํ้าอิระวดี สู่มิงกุน หมู่บ้านมิงกุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่
บนเกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทาง เรือเท่านั้น ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีที่มีลักษณะ เป็น“กึ่ง
บ้านกึ่งแพ” เนื่องจากระดับนํ้าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ํา หลากระดับนํ้าจะข้ึน
สูงกว่าฤดูแล้งกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้าน้ําข้ึนสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านข้ึนที่ดอนครั้นนํ้าลง
มากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้นํ้า เพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่นํ้าในชีวิตประจําวัน  นําท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอย
แห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่แล้วสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมา
ประดิษฐานที่มัณฑะเลย์เป็นผลสําเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทําการ ใหญ่ข้ึนและยากขึ้น ด้วยการทําสงครามแผ่ขยาย
ไปรอบด้านพร้อมกับเกณฑ์แรงงาน ข้าทาสจําน วน มากก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระ
ทันตธาตุที่ ได้จากพระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุ่ งหวังให้ยิ่งใหญ่
เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระ
ปฐมเจดีย์ในสยาม ซึ่งในเวลาน้ันถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในสุวรรณ
ภูมิส่งผลให้ข้าทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจํานวน 50,000 คน
หลบหนีการขดข่ีแรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอลเป็นดินแดนใน
อาณัติของอังกฤษแล้วทําการซ่องสุมกําลังเป็นกองโจรลอบโจมตี
กองทัพพม่า  โดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็น
ฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่าอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พม่า
เสียเมืองในที่สุดอย่างไรก็ตามงานก่อสร่างเจดีย์มิงกุนดําเนินไปได้เพียง 7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ระฆังมิงกุน 
พระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้าง โดยสําเร็จ เพื่ออุทิศถวายแด่มหาเจดีย์มิงกุนจึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์
ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร นํ้าหนัก 87 ตันเล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ต้องการให้มใีครสร้างระฆัง



 

เลียนแบบจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทันทีที่สร้างเสร็จ 
ปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่ง
พระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลิ
นแตกร้าวไปแล้วชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็นระฆัง
ยักษ์ที่ยังคงส่งเสียงก้องกังวานทั้งนี้เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยู่
ใต้ระฆังได้ถึง 100 คน เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกนุไม่ไกล ได้ช่ือว่าเป็นเจดีย์ที่สวย
สง่ามากแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่ง
ความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมินซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่ง
ลุ่มอิรวดี” หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์  

เที่ยง       รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นนำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเอเชียใน

สมัยสงครามมหา-เอเชียบรูพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสมัพันธมิตรโดยกองทัพ
อังกฤษได้ทิ้งระเบิดจำนวนมากมายถล่มพระราชวัง-มัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตผุลว่าพระราชวังนีเ้ป็นแหล่งซ่องสุม
กำลังของกองทัพญีปุ่่นพระราชวังมัณฑะเลย์ซึง่เป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่
ป้อมปราการและคูน้ำรอบพระราชวัง ที่ยังเป็นของดัง้เดิมอยูป่ัจจุบันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังทีร่ัฐบาลพม่า
ได้จำลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าข้ึนมา นําท่านชม วัดกุ
โสดอ  ซึ่งครัง้หนึง่เคยเป็นสถานที่ทําการสงัคายนาพระไตรปิฎก
ครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารกึพระไตรปิฎกทั้งหมด  84,000 พระ
ธรรมขันธ์ และหนงัสอืกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า “หนังสอืที่ใหญ่
ที่สุดในโลก” ตรงประตูทางเข้าวัด ด้านซ้ายมือจะพบกบัรปูหล่อ
โลหะของพระเจ้ามินดง นั่งอยู่ทางเดินเข้าสู่วัดทั้งสองข้างจะมี
ภาพเขียนพระราชกรณียกจิทีส่ำคัญของพระเจ้ามินดง อาคาร
ด้านหน้าพระเจดีย์สีทองขนาดใหญ่ ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่ง 
ปางมารวิชัย ศิลปะแบบกองบอง(ยุคสุดท้าย) อยู่ในมณฑปทาง
ทิศใต ้พระเจดีย์สีทองอร่าม มีรปูร่างศิลปะเหมือนเจดีย์ชเวชิกอง
ที่พุกามสง่างามน่าเลื่อมใสมาก ส่วนทางด้านซ้ายมอื จะพบกับ
ต้นพิกุล ขนาดยักษ์ อายุประมาณ 250 ปี ชาวพม่ามีความเช่ือว่า 
ถ้านำไม้ไปค้ำกิ่งของต้นพิกลุยักษ์ต้นนี้ จะช่วยสะเดาะเคราะห์ต่อ
อายุให้ยืนยาว เหมือนไม้ค้ำโชคชะตาราศีของคนไทยใน
ภาคเหนือ  วัดชเวอินบิน เป็นวัดที่อยู่ทางตอนใต้ของ แม่น้ำเอ
ยาวด ีอยู่ไม่ไกลจากวัดพระมหามัยมุนีมากนกั สร้างเมื่อปี 1895 
มีงานแกะสลกัไม้สักภาพพทุธประวัติยุคศตวรรษที่ 13 ฝีมือ
ปราณีตอ่อนช้อยมีความงดงามและน่าทึ่งมาก เป็นวัดที่มีพระ
และเณรเป็นจำนวนมากมาจำพรรษาเพื่อศึกษาเล่าเรียน
พระไตรปิฎกในวัดน้ี  เขามัณฑะเลย์ เป็นจุดชมวิวที่มทีัศนียภาพที่สวยงามทีสุ่ดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งมีความสูงถึง 
240 เมตร มีบันไดจากไหลเ่ขาข้ึนสู่ยอดเขาจำนวน 1729 ข้ัน มีหลังคาคลุมบันไดตลอดจนถึงยอดระหว่างทางข้ึนขันได



 

จะมีศาลเลก็ๆให้สักการะสิ่งศักดิส์ิทธ์ิเป็นระยะๆอยู่ 3 จุดคือ 1.วิหารบรรจพุระบรมสารีรกิธาตุ 2.พระพุทธรูปช
เวยัตดอร์ขนาดใหญป่ระทับยืน 2 องค์ 3.วิหารซูตองพญา 

 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
  นำท่านเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม   V Hazel Hotel , Apex Hotel หรือ  Ye Link Hotel  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีสาม  พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สนามบิน 
                                                                                                                             อาหารเชา้  
      เช้า พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิส์ิทธ์ิสงูสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือ

เป็นต้นแบบพระพุทธรปูทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่อง
กษัตริย์ที่ได้รบัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อ
นิ่ม” เป็นพระพทุธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า คำว่า 
มหามัยมุนี แปลว่า "ผูรู้้อันประเสริฐ ด้วยความเช่ือว่าพระ
พุทธมหามัยมุนีนี้เป็นพระพุทธรปูทีม่ีชีวิต ด้วยเหตุที่ได้รับ
ประทานพร หรือบางตำนานก็กล่าวว่าได้รับประทานลม
หายใจจากพระพุทธเจ้าจงึมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวาย
โดยทุกวันตอนเช้าในเวลาประมาณ  04.00 น 
จากนั้นกลับโรงแรม   
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
สมควรแกเ่วลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย ์ 

12.05 น.        เดินทางกลบัสู่ ประเทศไทยเท่ียวบินที่ WE310 
14.35 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ 

........................................................................................ 
หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
หมายเหตุ :อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่า
ทัวร์แล้ว มิสามารถเปลีย่นแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคา่จอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และ
กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรณุาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่
สามารถรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด้ 
 



 

อัตราค่าบริการรวม:ค่าต๋ัวเครื่องบินไปกลบั พร้อมที่พัก 2คืน พักห้องละ  2-3ท่าน  อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรอืค่ำตาม
รายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก. ค่าประกันอุบัติเหตุ
ตามกรมธรรม์วงเงิน1,000,000บาทค่ารักษาพยาบาลโดยความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯประกันภัยท่ีบริษัททำไว้(ไม่
ครอบคลุมประกันสขุภาพ)**รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ   *คา่บริการนี้รับเฉพาะ
นักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น   
 
ราคาทัวร์ไมร่วม:ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพิม่ โทรศัพท์ โทรสาร มินบิาร์ ทีวีช่องพเิศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่า
ซักรีด ค่าสัมภาระทีห่นักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิม่  
7%, นักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท) ,  
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,000บาท ต่อทริป/ท่าน ,หัวหน้าทัวร์ 300บาท ต่อทริป/ท่าน  
 
 เง่ือนไขในการจอง:มัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระ
เงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ัดมสีิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 
เอกสารท่ีประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลอือายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นบัจากวันเดินทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้
บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมอืงท่าน*** กรุณาส่งพร้อม
พร้อมหลกัฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ 
 
การยกเลิกการจอง:เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงนิมัดจำ หรือ ค่า
ทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  
 
 
หมายเหต ุ
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนทำการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และ
เมื่อท่านชำระเงินคา่จอง และหรือ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขของบรษิัทแล้ว 
 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับท่านได้ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย  7 วันก่อนการเดินทาง  
2) ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมส่ามารถแก้ไขได้  
3) ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และ
อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิทีเ่กิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย 
การสญูหาย ความล่าช้า หรอื จากอบุัติเหตุต่าง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะปรบัราคาตามสถานการณ์ทีม่ีการปรบัข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงทีท่างสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพิ่มเตมิ 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน   
5) หากมีการถอนตัวหรอืไม่ได้ใช้บริการตามทีจ่องระบเุอาไว้หรือก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผูท้่องเที่ยวสละสิทธ์ิและ
จะไม่รบัผิดชอบค่าบรกิารที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบัผูจ้ัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้



 

บริการแบบผูจ้ัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผูจ้ัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แกผู่้ใหบ้ริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัท
ขนส่ง หรอื หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน
ให้สำหรับค่าบรกิารนั้น ๆ  
7) การประกันภัย ที่บริษัทได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดนิทาง เป็นการการประกันอบุัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้
ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไข้ไดป้่วย ท่านสามารถขอดเูงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได้ และทางบริษัทถือว่าท่านได้เข้าใจและ
ยอมรบัข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป)  
7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสีิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอีำนาจ
ของผูจ้ัดกำกับเท่านั้น  
8) ผูจ้ัดจะไม่รบัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทำทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 
ๆ  

 



 


