
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพ(สนามบนิสวุรรณภมิู) – มณัฑะเลย ์– พกุาม – จุดชมววิเมืองพกุาม – ชมโชวห์ุน่กระบอก 



  

 

 

 

%8.30 น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบนิสวุรรณภมิู อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั*น + เคาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ 
บางกอก แอรเ์วย ์(PG) โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัร
โดยสาร 
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย 12 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ4น
เครื�องก่อนเวลาเครื�องออก 52 นาท ี เนื�องจากตั 6วเครื�องบนิของคณะเป็นตั 6วกรุป๊ระบบ Randomไมส่ามารถลอ็กที�น ั �งได ้ที�
น ั �งอาจจะไมไ่ดน้ ั �งตดิกนัในคณะ ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขสายการบนิ 

12.%3 น.  บนิลดัฟ้าสู่เมอืง มณัฑะเลย ์ประเทศพม่า โดยสายการบนิ บางกอก แอรเ์วย ์(PG) เที�ยวบนิที� PG709 มีบรกิารอาหารบน
เครื9อง 

1:.20 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตมิณัฑะเลย ์ประเทศพม่า (เวลาทอ้งถิ9นชา้กว่าไทย 30 นาทกีรุณาปรบันาฬกิาของท่าน
เป็นเวลาทอ้งถิ9นเพื9อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านข ั4นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองพกุาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดยีห์มื�นองค ์ที�มอีายุกว่า 2,000 ปี ของกษตัริยอ์นุรุทมหาราชแห่ง
อาณาจกัรพกุาม (ใชเ้วลาประมาณ G-I ช ั �วโมง โดยประมาณ) นาํท่านขึ4นชม จุดชมวิวเมืองพกุาม ทะเลเจดยีเ์มอืงพกุามใน
มมุมอง 360 องศา ที�เจดยีช์เวสนัดอวเ์จดยีแ์ห่งนี4 เป็นที�บรรจุพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้ ซึ�งจะเหน็ววิของเจดยีน์บัพนั
องคไ์กลสุดลูกหูลูกตา เจดียแ์ห่งนี4 จะแบ่งเป็น 4 ช ั4น สามารถเลอืกถ่ายรูปไดต้ ั4งแต่ช ั4นแรกจนถึงช ั4นบนสุดของตวัเจดีย ์
เหมาะแก่การชมววิพระอาทติยต์กดนิยามเย็น *** กรณีที9เดินทางถึงพกุาม หลงัตะวนัตกดินแลว้ ขอสงวนสิทธิHในการ
ยกเลกิโปรแกรม โดยจะเดินทางไปยงัรา้นอาหารแทน *** 

คํ 9า  �บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ชมละครหุน่กระบอก  
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Bagan View Hotel  ระดบั :* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที9สอง พกุาม – เจดียช์เวสกิอง – วดัมนูหา – วดัอนนัดา – เครื9องเขิน – วหิารธรรมยนัจ ี– เจดียต์ิโลมินโล - มณัฑะเลย ์
– สะพานไมอู้เ่ป็ง 



  

 

 

 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั4นนาํท่านชมและร่วมสกัการะ เจดียช์เวสกิอง(Shwezigon 
Pagoda) O ใน I มหาสถานสิ�งศกัดิPสิทธข์องพม่าซึ�งเป็นสถูป
ด ั4งเดมิของพมา่โดยแทส้รา้งขึ4นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ4นครองราชย ์
เพื�อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายส่วนมี
ลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ใชเ้ป็นท ั4งที�ประชุมสวดมนตแ์ละ
ศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม จากนั4นนาํ
ท่านชม วดัมานุหะ ต ั4งอยู่บริเวณตอนใตข้องหมู่บา้นยินกะบา 
สรา้งโดยพระเจา้มานุหะ เพื�อส ั �งสมบญุไวช้าตหินา้จงึไดส้รา้งวดันี4ไว ้ดว้ยโครงสรา้งพระวหิารค่อนขา้งแคบทาํใหพ้ระพทุธรูป
ถูกสรา้งอย่างเบยีดเสยีดอยู่ภายใน มพีระนอนหนึ�งองค ์กบั พระพทุธรูปอกีสามองคน์ั �งเบยีดเสยีดอยู่ภายใน คลา้ยราวกบั
วา่เป็นการสื�อถงึความคบัแคน้พระทยัของท่านที�ไดต้กเป็นเชลยในครั4งนึง  
 
 
 
 

 
 
 
เที9ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั4น ท่ านชม ว ัดอนันดา (Ananda Temple) เ ป็นว ัดสีขาว 

มองเห็นไดช้ดัเจนสรา้งเสร็จเมื�อปี O2RO ซึ�งวหิารแห่งนี4นบัไดว้่าเป็น
วิหารที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี�เหลี�ยมจตัุรสั มี
มขุเด็จยื�นออกไปท ั4ง G ดา้น แผนผงัเหมอืนไมก้างเขนแบบกรีกซึ�ง
ต่อมาเจดียแ์ห่งนี4 เป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพม่าในยุคตน้ของ
พกุาม และสิ�งที�น่าทึ�งของวหิารแห่งนี4ก็คือ ที�ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่อง
เลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ทาํใหม้แีสงสว่างอย่างน่า
อศัจรรย ์จากนั4นนาํท่าน แวะชมสนิคา้พื4นเมอืงชื�อดงั เครื9องเขิน หนึ�ง
ในงานหตัถกรรมที�แพร่หลายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรอืเอเชยีอาคเนย ์ในอดตีเครื�องเขนิมสีถานภาพเป็นท ั4งของใชใ้น
ครวัเรอืน เครื�องใชใ้นพธิกีรรม ตลอดจนรูปเคารพและงานศิลปกรรม มนีํ 4าหนกัเบา สะดวกต่อการใชส้อย โดยผลงานแต่ละ
ชิ4 นเป็นสินคา้ที�ทาํจากมือท ั4งสิ4น เป็นที�นิยมในหมู่นกัท่องเที�ยวโดยเฉพาะชาวตะวนัตก นําท่านชม วิหารธรรมยงัยี 
(Dhammayangyi Temple) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เชื�อวา่เป็นวหิารที�ใหญ่ที�สุดในเมอืงพกุาม สรา้งขึ4นเพื�อ
ลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทาํปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ต ั4งโดดเด่นยิ�งใหญ่
ตระหงา่นดงัตาํนานที�โหดรา้ยไดเ้ลา่ต่อกนัมา จากนั4นนาํท่านชม เจดียต์โิลมินโล เป็นวดัที�สรา้งแบบก่ออฐิถอืปูนบนฐานกวา้ง



  

 

 

 

ดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดียสู์ง 46 เมตร ภายในวหิารมช่ีองบนัไดเดินขึ4นสู่ระเบยีงช ั4นบนได ้และวหิารแห่งนี4 ไดช้ื�อว่าเป็น
วหิารองคสุ์ดทา้ยที�มกีารสรา้งในแบบสถาปตัยกรรมพกุาม ภายในวหิารมพีระพทุธรูป 4 องคท์ี�ช ั4นที�หนึ�งและช ั4นที�สองของ
วิหาร ภายในมช่ีองแสงที�เมื�อส่องกระทบพระพุทธรูปแลว้งดงามมาก องคพ์ระพุทธรูปที�ประดิษฐานภายในนั4นมคีวาม
แตกต่างจากที�เหน็กนั มภีาพจติรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปั4น อนัประณีตสวยงาม จากนั4นนาํท่านเดนิทางกลบั
สู่เมอืง มณัฑะเลย ์จากนั4นนาํท่านชม สะพานไมอู้เบ็ง (U – Ben) สะพานไมท้ี�ยาวที�สุดในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ 
1,208 ตน้ซึ�งมอีายุกวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามนั ของเมอืงอมรปรุะ  

คํ 9า  �บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Palace View Hotel ระดบั :* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที9สาม มณัฑะเลย ์– พธีิลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนีุ – มิงกนุ - ลอ่งแมนํ้*าอริวะดี-หมู่บา้นมิงกนุ-เจดียมิ์งกนุ-ระฆงัมิงกนุ-
เจดียชิ์นพวิมิน (เมียะเต็งดาน) - วดักโุสดอว ์ - พระราชวงัมณัฑะเลย ์ – พระราชวงัไมส้กัทองชเวนานจอง – 
กรุงเทพฯ(สวุรรณภมิู)  

04.00 น นําท่านร่วมพิธีกรรมอนัศกัดิPสิทธิPใน พิธีลา้ง
หน้าพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี และร่วมกนั
ถวายผา้จีวรแด่พระมหามยัมุนี (1 ใน 5 สิ�ง
ศกัดิPสทิธิPของพมา่) ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูป
ทองคาํขนาดใหญ่ทรงเครื�องกษตัรยิท์ี�ไดร้บัการ
ขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคาํเนื4อนิ�ม” ที�
พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ4นที�เมอืงธรรมวดี 
เมื�อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ4 ว หุม้ดว้ย
ทองคาํเปลวหนา 2 นิ4ว ทรงเครื�องประดบัทอง
ปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง9 ฟุต ในปี พ.ศ. 
2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื�อประดษิฐานพระมหามยัมนีุ และในปี 
พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองคาํ จงึทาํใหท้องคาํเปลวที�ปิดพระละลาย
เก็บเนื4อทองไดน้ํ 4าหนกัถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รี�ยไรเงนิเพื�อบูรณะวดัขึ4นใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิ
โดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาลจีงึนบัไดว้า่เป็นวดัที�สรา้งใหมท่ี�สุดแต่ประดษิฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ที�สุดในเมอืงพมา่
โดยรอบๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถทุี�นาํไปจากกรุงศรอียุธยาเมื�อคร ั4งกรุงแตกครั4งที� 1 จากนั4นนาํท่านกลบัเขา้สู่โรงแรม
ที�พกั 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดนิทางสู่ ล่องเรอืแม่นํ*าอริะวดีสูเ่มืองมิงกนุ โดยระหว่างทางจะไดเ้หน็หมูบ่า้นอริวดทีี�มลีกัษณะเป็น “กึ�งบา้นกึ�งแพ” 
เนื�องจากระดบันํ 4าอริวดใีนแต่ละฤดูกาลจะมคีวามแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะฤดูนํ 4าหลาก ระดบันํ 4าจะขึ4นสูงกว่าฤดูแลว้กว่า 
O2 เมตร ชาวพมา่จงึนิยมสรา้งบา้นกึ�งแพ คอืถา้นํ 4าขึ4นสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นขึ4นที�ดอน คร ั4นนํ 4าลงมากก็ยกบา้นมาตั4งใกลน้ํ 4า 



  

 

 

 

เพื�อความสะดวกสบายในการใชแ้ม่นํ 4าเมืองมิงกุน ในชีวิตประจาํวนั โดย
ระหว่างการเดนิทาง ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศวถิชีิวติที�เรียบง่ายของชาว
พม่าริมฝั �งแม่นํ 4า  เป็นหมู่บา้นริมแม่นํ 4าอิรวดีฝั �งตะวนัตก ห่างจากมณัฑะเลย์
ประมาณ 11 กิโลเมตร นาํท่านชม เจดียมิ์งกนุ ซึ�งมคีวามหมายว่าเจดยีท์ี�สรา้ง
ไม่เสร็จ พระเจา้ปดุงมพีระราชดาํริจะสรา้งเจดยีม์งิกุน หรือ “เจดยีจ์กัรพรรด”ิ 
ที�ใหญ่ที�สุดและสูงกว่าเจดยีใ์ดๆในสุวรรณภมูปิระดษิฐานพระทนัตธาตทุี�ไดจ้าก
พระเจา้กรุงจนี โดยทรงมุง่หวงัใหย้ิ�งใหญ่เทยีบเท่ามหาเจดยีใ์นสมยัพกุามและ
ใหญ่โตโอฬารยิ�งกว่าพระปฐมเจดยีใ์นสยาม จากนั4นนาํท่านชม ระฆงัมิงกนุ ซึ�ง
พระเจา้ปะดุงทรงสรา้งไว ้เป็นระฆงัสมัฤทธิPที�ใหญ่ที�สุดในประเทศพมา่ นํ 4าหนกั
ประมาณ 90 ตนั ระฆงันี4 สูง 4 เมตร มีเสน้ผ่าศูนยก์ลางที�ปากกวา้ง ราว 5 
เมตร นบัว่าเป็นระฆงัที�แขวนอยู่ซึ�งใหญ่ที�สุดในโลก นาํท่านชม เจดียชิ์นพวิเม 
ที�เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรกัอนัยิ�งใหญ่ไม่แพก้นั ไดช้ื�อว่าเป็นเจดยีท์ี�สวย
สงา่มากแห่งหนึ�งสรา้งขึ4นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนดัดา
ในพระเจา้ปดุง เพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งความรกัที�พระองคม์ต่ีอพระมหาเทวชีินพิ
วมนิ ซึ�งถงึแก่พริาลยัก่อนเวลาอนัควรจนเป็นที�กลา่วขานวา่เป็น “ทชัมาฮาลแห่ง
ลุม่อริวด ีจากนั4นนาํท่านเดนิทางกลบัเมอืง มณัฑะเลย ์ 

เที9ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนั4นนาํท่านชม วดักโุสดอว ์สรา้งขึ4นเพื�อเป็น
อนุสรณ์แห่งการสงัคายนาพระไตรปิฎกครั4งที� I 
โดยพระเจา้มินดงโปรดใหจ้ ัดการสงัคายนา
พระไตรปิฎกขึ4น ณ เมอืงมณัฑะเลย ์หลงัจากนั4น
โปรดใหส้ลกัพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหินแลว้
สรา้งเจดียท์รงปราสาทสาํหรบัประดิษฐานแผ่น
จารกึแต่ละแผ่น วดักุโสดอจงึถอืเป็นหนงัสอืเล่ม
ใหญ่ที�สุดในโลก ดว้ยพระขรรภ์กว่า 84,000 

ฉบบั ลกัษณะทางศิลปกรรมประกอบดว้ยเจดยีป์ระธานซึ�งจาํลองแบบมาจากเจดยีช์เวซกิองเมอืงพกุาม แวดลอ้มไปดย้เจดยี ์
ทรงปราสาทขนาดเลก็ซึ�งประดษิฐานแผ่นจารกึพระไตรปิฎก เจดเ์หลา่นี4มกีารแบง่กลุม่ตามหมวดของพระไตรปิฎกตั4งแต่พระ
วนิยั พระสูตรและพระอภธิรรม จากนั4นนาํท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งโดยพระเจา้มนิดง เป็นอาคารไมต้กแต่งดว้ย
ปูนปั4นมรีะเบยีงรอบถงึ I ช ั4น แตกต่างจากวดัอื�นๆต่อมาถูกไฟไหมห้มด ขณะนี4ทางการพม่าไดก่้อสรา้งขึ4นมาใหม่ในรูป
แบบเดิม ชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งขึ4นเมื�อยา้ยราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวงัขนาดใหญ่มปีระตูเขา้ถงึ Od 
ประตู ตวัพระราชวงัเป็นหมู่อาคารไมแ้ละตกึ ประกอบดว้ยทอ้งพระโรงพระที�น ั �ง และตาํหนกัต่างๆ ท ั4งหมดถูกไฟไหมเ้มื�อ
สงครามโลกครั4งที� d แต่ปจัจบุนัทางการพมา่ไดจ้าํลองขึ4นใหมอ่กีคร ั4งบนฐานเดมิ ชมพระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง วงัที�สรา้ง
ดว้ยไมส้กัท ั4งหลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท ้ๆ  วิจิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีต โดยเนน้รายละเอียด



  

 

 

 

เกี�ยวกบัพทุธประวตัแิละทศชาติของพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. dG22 ซึ�งเป็นปีที�พระองคย์า้ยราชธานี
จากอมรปรุะมาอยู่ที�เมอืงมณัฑะเลยเ์พื�อเป็นตาํหนกัยามแปรพระราชฐาน   

1c.15 น. บนิลดัฟ้าสู่ สนามบนิสวุรรณภมิู โดยสายการบนิ บางกอก แอรเ์วย ์(PG) เที�ยวบนิที� PG714 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ช ั �วโมง 15 นาท ีมีบรกิารอาหารบนเครื9อง 

21.:0 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

****************************************************************************************************** 

 
อตัราค่าบรกิารและเงื9อนไขการบรกิาร 

 

เที9ยวฟิน มณัฑะเลย ์พกุาม มิงกนุ มหานครเจดีย ์เตมิบญุ สขุใจ  
: วนั 2 คนื โดย สายการบนิ บางกอก แอรเ์วย ์ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ2 

– 3 ท่าน 
เด็กอายไุม่เกนิ 12 ปี

เสรมิเตยีง 
เด็กอายไุม่เกนิ  12 

ปีไม่เสรมิเตยีง 
ไม่เอาต ั jวเครื9องบนิ พกัเดี9ยว 

1k – 2% ต.ค. l2 c,99% c,99% k,99% 3,900 :,900 
23 – 2n ต.ค. l2 c,99% c,99% k,99% 3,900 :,900 
2l – 2k ต.ค. l2 c,99% c,99% k,99% 3,900 :,900 
%c – 11 พ.ย. l2 c,99% c,99% k,99% 3,900 :,900 

:% พ.ย. – %2 ธ.ค. l2 c,99% c,99% k,99% 3,900 :,900 
1+ – 1l ธ.ค. l2 1%,99% 1%,99% k,99% 3,900 :,900 
21 – 2: ธ.ค. l2 1%,99% 1%,99% k,99% 3,900 :,900 

 

อตัราค่าขา้งตน้นี* รวม 
� ตั jวเครื9องบนิชั*นประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 
� ค่าธรรมเนียมภาษีนํ*ามนัเชื* อเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ  
� ที9พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ9มเงนิพกัหอ้งเดี9ยว) 
� อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื*อหรอืเปลี9ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเขา้ชมสถานที9ตามรายการระบ ุ



  

 

 

 

� ค่าระวางนํ*าหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. 
� ค่ารถรบั-สง่สถานที9ท่องเที9ยวตามรายการระบ ุ
� ค่ามคัคเุทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
� ภาษีหกั ณ ที9จา่ย :%และภาษีมูลค่าเพิ9ม n% 
� ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,%%%,%%% บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 2%%,%%% บาท (ตามเงื9อนไขกรมธรรม)์ 

  
อตัราค่าบรกิารขา้งตน้นี* ไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมภาษีนํ*ามนัเชื* อเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ ในกรณีที9สายการบนิปรบัเพิ9มขึ*น 

× ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาตค่ิาทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) 
หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที9ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที9ระบ ุเช่น ค่าเครื9องดื9มและค่าอาหารที9ส ั 9งเพิ9มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื9องดื9มส ั 9ง
พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้
ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที9ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที9กรมแรงงานทั*งที9เมืองไทยและต่างประเทศซึ9งอยู่นอกเหนือความ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

× ค่าปรบั สาํหรบันํ*าหนกักระเป๋าเดินทางที9เกนิจากที9ทางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กก. 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิ9น,คนขบัรถ 1,k%0 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน เด็กเกบ็เท่ากบัผุใ้หญ่ (ชําระที9สนามบนิในวนัเดินทาง)  

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรขึ์*นอยุ่กบัความพงึพอในในบรกิารที9ท่านไดร้บั (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ9นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 

เงื9อนไขการสาํรองที9นั 9ง 
1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย :% วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั*น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชื9อและหนา้หนงัสอืเดินทาง
เพื9อยนัการจองที9นั 9ง พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 10,%%% บาท 
2.ค่าทวัรส์ว่นที9เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ั*งหมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั*นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิHในการยกเลกิการเดินทาง
ของท่าน และการคนืเงนิท ั*งหมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที9เกดิขึ*นจรงิ 
3.เมื9อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ั*งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื9อนไขการใหบ้รกิารที9
ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี* ท ั*งหมดนี* แลว้ 
 

เงื9อนไขการยกเลกิ 
1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั*งหมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที9เกดิขึ*นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวี
ซ่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิHไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื9อนไขใดๆทั*งสิ*น 
2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์3%% 



  

 

 

 

:.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง n-1+ วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที9ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื9นวซ่ีาให ้เมื9อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิHในการคนืค่ามดัจาํท ั*งหมด 
 

เงื9อนไขการใหบ้รกิาร 
1.โปรแกรมทวัรนี์4จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ั4นตํ �า 20 ท่านรวมในคณะตามที�กาํหนดไวเ้ท่านั4น หากมจีาํนวนผู ้
เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิPในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 10-14 
ท่าน ตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ 1,000 บาท, กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ 500 บาท 
2.ในกรณีที�ทางประเทศพมา่ส ั �งใหม้กีารระงบัใชว้ซี่า หรอืท่านไมไ่ดร้บัผลการอนุมตัวิซี่าเขา้ประเทศพมา่ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิPในการคนื
ค่าธรรมเนียมวซี่า และเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมวซี่าเพิ�มเตมิท่านละ 900 บาท เพื�อดาํเนินการขอวซี่าใหมโ่ดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื�นวซี่าประจาํ
ประเทศไทย 
3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิPในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั4งนี4ใหข้ึ4นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 
เท่านั4น อกีท ั4งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ4นสุดสมบูรณ ์
4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิPที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จาํกดัดา้น
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิ ท ั4งนี4ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก
เป็นสาํคญั 
5.รายการทวัรนี์4 เป็นการท่องเที�ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 
6.อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาต ั 6วเครื�องบนิในปจัจบุนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิPในการปรบัเปลี�ยนราคาค่าบรกิาร
ในกรณีที�มกีารขึ4นราคาค่าต ั 6วเครื�องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํ4ามนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา
แลกเปลี�ยนไดป้รบัขึ4นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง 
7.ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี4 หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ท ั4งหมดหรอืบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิPไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้
8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ั 6วเครื�องบนิขากลบัซึ�งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้
9.ค่าบรกิารที�ท่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกนั ดงันั4นหากท่านมเีหตอุนัใดที�ทาํใหท่้านไมไ่ดท่้องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไมไ่ด ้
10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับรกิารทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบั
ค่าบรกิารนั4นๆ 
11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิPในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ั4งสิ4นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั4น 
12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั4น การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื�น ๆ เช่น การไป
คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย 
และ อื�น ๆ ที�เขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี�ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํ
ดงักลา่วท ั4งสิ4น 



  

 

 

 

13.หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั4นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ�งอยู่
นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิPที�จะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิท ั4งหมด 
14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื4อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวดว้ยตวั
ท่านเอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดนิทางไดซ้ื4อระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวนี4 
15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ
ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 
16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 
17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิPที�จะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ี�เกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ
นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ4นทางตรง หรอื
ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิPที�จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที�เกี�ยวขอ้งกบั 
สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที�เดนิทางไป 
19.ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั4งสิ4น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ�งไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ท่องเที�ยว(ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี4ในกรณีที�เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํ 4าเงนิ)เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิPไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ั4งสิ4น 
21.กรณีที�ท่านตอ้งออกตั 6วภายในประเทศ เช่น (ต ั 6วเครื�องบนิ,ต ั 6วรถทวัร,์ต ั 6วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั4งก่อนทาํการออกตั 6ว 
เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่าน
ออกตั 6วภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลี�ยนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงื�อนไขดงักลา่วแลว้ 
2d. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื9อท่องเที9ยวเท่านั*น 
(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

 
 


