
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเล
เจดีย์ 

08.00 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.00 น.  น าท่านเหินฟ้าสู ่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่าโดยเท่ียวบิน FD244  
(บริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

12.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระ 
ผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีอันรุ่งเรืองของพม่า เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เมืองท่ี
ยังคงใช้ชื่อเดิมเรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งอยู่บนท่ีราบอันแห้งแล้งและเขตท านาปลูกข้าวตามแนวล า
น้ าเอยาวดีตอนบน 

 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถโค้ฃปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ท่านจะได้
ชมวิวตลอดสองข้างทางท่ีสวยงามด้วยธรรมชาติ 
น าท่านสู่ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ท่ีสวยงาม และหมู่บ้านเก่าแก่ของเมืองพุกาม ให้ท่านได้เก็บภาพความ
ประทับใจ พร้อมชมพระอาทิตย์ลอยลับขอบฟ้า 

เย็น บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร … พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ 
ที่พัก GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน   
วันที่สอง เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรม

มายันจ ี– มัณฑะเลย์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



เมืองพุกาม พุกามได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ เพราะในสมัยรุ่งเรือง
เคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค์ เจดีย์แห่งแรกของพุกามคือ เจดีย์ช
เวซีโกน สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการสร้างเจดีย์ 
เจดีย์องค์ใหญ่สุดจะเป็นเจดีย์ท่ีกษัตริย์ทรงสร้าง และองค์ท่ีมีขนาดเล็กถัดมาเป็นการสร้างโดยเหล่าขุน
นาง อ ามาตย์ ลดหลั่นลงมาตามบรรดาศักดิ์ 
น าท่านสักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) สร้างเป็นทรงรูปสถูป แบบดั้งเดิมของ
พม่าโดยแท้ มีลักษณ์เป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระ
บรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ท้ังท่ีเป็นธาตุจากไหปลาร้า 
พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ยวแก้วของพระเจ้าอโนรธา ซึ่งเป็นกษัตริย์ท่ียิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรพุกาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม วัดอานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีขึ้นชื่อได้รับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ าเอกของพุทธ
ศิลป์สกุลช่างพุกาม” เป็นท่ีรู้จักเหนือวิหารท้ังหลาย สร้างโดยพระเจ้าจานสิตา เมื่อก่อนยอดพระเจดีย์ยัง
เป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดีย์องค์อื่นๆของพุกาม แต่รัฐบาลพม่าได้มาทาสีทองทับเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อ
สมโภชการสร้างอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวันตก 
จากนั้นน าท่านชม วัดมนุหะ ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของหมู่บ้านยินกะบา สร้างโดยพระเจ้ามานุหะ เพื่อสั่ง
สมบุญไว้ชาติหน้าจึงได้สร้างวัดนี้ไว้ ด้วยโครงสร้างพระวิหารค่อนข้างแคบท าให้พระพุทธรูปถูกสร้างอย่าง
เบียดเสียดอยู่ภายใน 
 
 
 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านชม วัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของพรเข้าจันสิทธะ สิ่งท่ีโดดเด่นคือภาพจิตรกรรมบน

ฝาผนังอย่างสวยงาม เรียกได้ว่าสวยท่ีสุดในพุกามก็ว่าได้ 
น าท่านชม เจดีย์ติโลมินโล เป็นวัดที่สร้างแบบก่ออิฐถือปูนบนฐานกว้างด้านละ 43 เมตร องค์เจดีย์สูง 46 
เมตร ภายในวิหารมีช่องบันไดเดินขึ้นสู่ระเบียงชั้นบนได้ และวิหารแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นวิหารองค์สุดท้ายท่ีมี
การสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องค์ท่ีชั้นท่ีหนึ่งและชั้นท่ีสองของ
วิหาร ภายในมีช่องแสงท่ีเมื่อส่องกระทบพระพุทธรูปแล้วงดงามมาก องค์พระพุทธรูปท่ีประดิษฐาน
ภายในนั้นมีความแตกต่างจากท่ีเห็นกันโดยท่ัวไป อย่างไรก็ตามนักปราชญ์ชาวพม่าบางรายได้ตีความว่า 
“ติโลมินโล” อาจเพี้ยนเสียงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรือ “ผูไ้ด้รับพรอันเป็นมลคลจากสามโลก” นั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม วิหารธรรมมายันจี วิหารท่ีวัดนี้ได้ชื่อว่าใช้ความหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถันในการสร้าง
มากท่ีสุดในพม่าก็ว่าได้ จากนั้นน าท่านกลับสู่เมือง มัณฑะเลย์ ผ่านเส้นทางเดิม 

เย็น บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน 
วันที่สาม เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ – 

พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าสู ่เมืองมิงกุน เป็นหมู่บ้านริมแม่น้ าอิรวดีฝั่งตะวันตก ห่างจากมัณฑะเลย์ประมาณ 11 กิโลเมตร 

เมื่อเดินทางมาถึง  

 

 

 



 

น าท่านชม เจดีย์มิงกุน ซึ่งมีความหมายว่าเจดีย์ท่ีสร้างไม่เสร็จ พระเจ้าปดุงมีพระราชด าริจะสร้างเจดีย์มิง

กุน หรือ “เจดีย์จักรพรรดิ” ท่ีใหญ่ท่ีสุดและสูงกว่าเจดีย์ใดๆในสุวรรณภูมิประดิษฐานพระทันตธาตุท่ีได้

จากพระเจ้ากรุงจีน โดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่า

พระปฐมเจดีย์ในสยาม 

จากนั้นน าท่านชม ระฆังมิงกุน ซึ่งพระเจ้าปะดุงทรงสร้างไว้ เป็นระฆังสัมฤทธิ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพม่า 

น้ าหนักประมาณ 90 ตัน ระฆังนี้สูง 4 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีปากกว้าง ราว 5 เมตร นับว่าเป็นระฆังท่ี

แขวนอยู่ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก 

น าท่านชม เจดีย์ชินพิวเม ท่ีเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ 

พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง ทรงสร้างไว้แด่พระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จน

เป็นท่ีกล่าวขานว่าเป็น “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม วัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายท่ีงามวิจิตร อาคารนี้เคยเป็นพระ
ต าหนักท่ีประทับของพระเจ้า มินดง เมื่อสิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ (กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า) 
ได้รื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่า 
 
 
 
 



เรื่องมหาชาดก 10 ชาติ ท่ียังคงความสมบูรณ์มากท่ีสุด น าท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระ
เจ้ามินดง เป็นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปั้นมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกต่างจากวัดอื่นๆต่อมาถูกไฟไหม้
หมด ขณะนี้ทางการพม่าได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างขึ้นเมื่อย้าย
ราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคาร
ไม้และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรงพระท่ีนั่ง และต าหนักต่างๆ ท้ังหมดถูกไฟไหม้เมื่อสงครามโลกครั้งท่ี 
2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้จ าลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม น าท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่า
ของพม่าท่ี  
น าท่านชม วัดกุโสดอ  ซึ่งครั้งหนึงเคยเป้นท่ีท าการสังคานราพระไตรปิฎกครั้งท่ี 5 มีแผ่นศิลาจารึก
พระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และได้ลงกินเนสบุ๊คว่า “เป็นหนังสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” 

เย็น บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่สี่ เมืองมัณฑะเลย์ –  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง – ท่าอากาศ

ยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 
 

 

 

 

 

 

04.00 น. น ำท่ำนร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้ำงพระพักตร์พระมหำมัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูงสุด

ของพม่ำ) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริย์ท่ีได้รับการขนานนาม

ว่า “พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิ่ม” ท่ีพระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นท่ีเมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 

12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต 

ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อ

ประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้

เกิดไฟไหม้วัดทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวท่ีปิดพระละลาย เก็บเนื้อทองได้น้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมา



ในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบ

ของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า 

โดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งท่ี 1 สมควรแก่

เวลาน าท่านเดินทางกลับเข้าสู่ท่ีพัก 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม สะพานไม้สักอูเบ็ง สะพานท่ีสร้างด้วยไม้สักและยาวท่ีสุดในโลก ตัวสะพานนี้ทอดยาวถึง 2 
กิโลเมตร ข้ามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ  
 
 
 
 
 

   
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

12.45 น. น าท่านเหินฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD245 
15.00 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมิอง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 

************************************************************* 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท่าการออกตั๋ว

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท 
หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคาไม่รวม
ตั๋ว 

14 – 17 มิถุนายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888 
21 – 24 มิถุนายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888 
12 – 15 กรกฎาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 
09 – 12 สงิหาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 11,888 
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888 
13 – 16 กันยายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888 
27 – 30 กันยายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888 
11 – 14 ตลุาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,888 
19 – 22 ตลุาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 
26 – 29 ตลุาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

 
 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

 ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน**ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัท
จะไม่คืนมัดจ่าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท่าการจ่ายค่าตั๋ว
ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจอง
ทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 



การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ่านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนมัดจ่าทั้งหมด 
เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช่าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้่ามัน

ที่ยังมิได้ช่าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช่าระ 30 วันก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายก าร(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่
(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่า
กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด 



ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียว
ให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ท้ังหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 

เงื่อนไขและข้อก่าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2.   ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ
ค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรา
ยินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 
เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอื่น เป็นต้น 



7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 
 

ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น 

และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมา
ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาด
บรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. IATA ได้ก่าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน่าแบตเตอรี่ส่ารองขึ้นไปบนเคร่ืองบินดังนี้ 
 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเคร่ืองบินได้ในจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด ได้แก่ 
4.1 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องไดไม่มีการ

จ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคน

ละ 2 ก้อน 
4.3 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องในทุกกรณี 
4. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทาง โหลดใต้เคร่ืองในทุกกรณี ให้น าติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น !! 


