
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 11156 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
 
 



วนัแรก กรงุเทพ ฯ - สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิมณัฑะเลย ์- เมอืงมณัฑะเลย ์- เมอืงพุกาม - จุดชมววิทะเล
เจดยี ์- เจดยีบ์พูญา - ชมโชวพ์ืน้เมอืงหุน่เชดิโบราณ (-/L/D) 

08.00  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอรส์ายการบนิ AIR ASIA โดยมเีจา้หนา้ที่ของ
บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
11.00  น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่โดยเทีย่วบนิ FD244  
เทีย่ง บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
12.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงรับกระเป๋าสัมภาระ ผ่าน

ขัน้ตอนศุลกากรแลว้ เมอืงมัณฑะเลย ์อดตีราชธานีอันรุ่งเรอืงของพม่า เป็นเพยีงหนึง่ในไม่กีเ่มอืงทีย่ังคงใชช้ือ่
เดมิเรือ่ยมาไมม่กีารเปลีย่นแปลง ตัง้อยูบ่นทีร่าบอนัแหง้แลง้และเขตท านาปลกูขา้วตามแนวล าน ้าเอยาวดตีอนบน 
น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงพุกาม โดยรถโคฃ้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ท่านจะไดช้มววิ
ตลอดสองขา้งทางทีส่วยงามดว้ยธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


น าท่านสักการะ เจดยีบ์ูพญา ซึง่ตัง้อยูร่มิแมน่ ้า อริวด ีองคเ์จดยีม์สีเีหลอืงทองอร่าม ดูแปลกตา และยังเป็นอกี
จดุชมววิทีส่วยงาม 
น าทา่นสู ่จุดชมววิทะเลเจดยี ์ทีส่วยงาม และหมูบ่า้นเกา่แกข่องเมอืงพุกาม ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ 
พรอ้มชมพระอาทติยล์อยลับขอบฟ้า 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ! เมนกูุง้แมน่ า้ และตืน่ตากบัโชวห์ุน่เชดิโบราณ 
ทีพ่กั GRACIOUS BAGAN HOTEL เทยีบเทา่ หรอืระดบัเดยีวกนั 
วนัทีส่อง เมอืงพุกาม - เจดยีช์เวสกิอง - วดัอนนัดา - วดัมนุหา - วดักุบยางก ี- วดัตโิลมนิโล - วดัสญัพญัญู - 

วหิารธรรมยนัจ ี- มณัฑะเลย ์- เมอืงอมรปรุะ - สะพานไมอ้เูบ็ง (B/L/D)  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงพุกาม พุกามไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งทะเลเจดยี ์หรอื ดนิแดนแห่งเจดยีส์ีพั่นองค ์เพราะในสมัยรุ่งเรอืงเคยมี
เจดยีม์ากมายถงึ 4,446 องค์ ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค์ เจดียแ์ห่งแรกของพุกามคือ เจดียช์เวซโีกน 
สรา้งโดยพระเจา้อโนรธามงัชอ่ ปฐมกษัตรยิแ์หง่อาณาจักรพกุาม โดยธรรมเนยีมการสรา้งเจดยี ์เจดยีอ์งคใ์หญส่ดุ
จะเป็นเจดยีท์ีก่ษัตรยิท์รงสรา้ง และองคท์ีม่ขีนาดเล็กถัดมาเป็นการสรา้งโดยเหล่าขนุนาง อ ามาตย ์ลดหลั่นลงมา
ตามบรรดาศักดิ ์

 
น าท่านสักการะ เจดยีช์เวสกิอง (1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธข์องพมา่) สรา้งเป็นทรงรปูสถูป แบบดัง้เดมิของพมา่โดย
แท ้มลีักษณ์เป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิาธาต ุ
จากพระสรรีะหลายสว่น มลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ ่ทัง้ทีเ่ป็นธาตจุากไหปลารา้ พระนลาฎ ตลอดจนพระเขีย้ว
แกว้ของพระเจา้อโนรธา ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของอาณาจักรพกุาม 

 



น าทา่นชม วดัอานนัดา เป็นมหาวหิารขนาดใหญท่ีข่ ึน้ชือ่ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น “เพชรน ้าเอกของพทุธศลิป์สกลุ
ช่างพุกาม” เป็นที่รูจั้กเหนือวหิารทั ้งหลาย สรา้งโดยพระเจา้จานสติา เมื่อก่อนยอดพระเจดีย์ยังเป็นสีขาว
เหมอืนกับพระเจดยีอ์งคอ์ืน่ๆของพุกาม แตรั่ฐบาลพมา่ไดม้าทาสทีองทับเมือ่ปี พ.ศ. 2533 เพือ่สมโภชการสรา้ง
อานันทวหิารครบรอบ 900 ปี ตะวันตก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ ! เมนนูกูุง้แมน่ า้ 

 
 จากนัน้น าทา่นชม วดัมนุหะ ตัง้อยูบ่รเิวณตอนใตข้องหมูบ่า้นยนิกะบา สรา้งโดยพระเจา้มานุหะ เพือ่สั่งสมบญุไว ้

ชาตหินา้จงึไดส้รา้งวัดนี้ไว ้ดว้ยโครงสรา้งพระวหิารค่อนขา้งแคบท าใหพ้ระพุทธรูปถูกสรา้งอย่างเบยีดเสยีดอยู่
ภายใน 

 จากนัน้น าทา่นชม วดักุบยางก ีสรา้งโดยพระโอรสของพรเขา้จันสทิธะ สิง่ทีโ่ดดเด่นคอืภาพจติรกรรมบนฝาผนัง
อยา่งสวยงาม เรยีกไดว้า่สวยทีส่ดุในพกุามก็วา่ได ้

 
น าท่านชม เจดยีต์โิลมนิโล เป็นวัดทีส่รา้งแบบกอ่อฐิถอืปนูบนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร 
ภายในวหิารมชีอ่งบันไดเดนิขึน้สูร่ะเบยีงชัน้บนได ้และวหิารแห่งนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นวหิารองคส์ดุทา้ยทีม่กีารสรา้งใน
แบบสถาปัตยกรรมพกุาม ภายในวหิารมพีระพทุธรปู 4 องคท์ีช่ัน้ทีห่นึง่และชัน้ทีส่องของวหิาร ภายในมชีอ่งแสงที่
เมือ่สอ่งกระทบพระพทุธรปูแลว้งดงามมาก องคพ์ระพทุธรปูทีป่ระดษิฐานภายในนัน้มคีวามแตกตา่งจากทีเ่ห็นกัน
โดยทั่วไป อยา่งไรก็ตามนักปราชญช์าวพมา่บางรายไดต้คีวามว่า “ตโิลมนิโล” อาจเพีย้นเสยีงมาจาก “ไตรโลก
มงคล “หรอื “ผูไ้ดรั้บพรอนัเป็นมลคลจากสามโลก” น่ันเอง และน าท่านสักการะ เจดยีส์พัพญัญู ซึง่เป็นเจดยีท์ี่
สงูที ่สดุในเมอืงพกุาม 



น าทา่นชม วหิารธรรมมายนัจ ีวหิารทีว่ัดนีไ้ดช้ ือ่วา่ใชค้วามหนาแน่น ความละเอยีดพถิพีถิันในการสรา้งมากทีส่ดุ
ในพมา่ก็วา่ได ้จากนัน้น าทา่นกลับสูเ่มอืง มณัฑะเลย ์ผา่นเสน้ทางเดมิ 

 
น าทา่นชม สะพานไมส้กัอเูบ็ง สะพานทีส่รา้งดว้ยไมส้กัและยาวทีส่ดุในโลก ตัวสะพานนีท้อดยาวถงึ 2 กโิลเมตร 
ขา้มทะเลสาบตองตะมาน ของเมอืงอมรปรุะ  

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ! เมนกูุง้แมน่ า้  
พกัที ่ SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL / YI LINK HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วนัทีส่าม มณัฑะเลย ์- พธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี- พระราชวงัมณัฑะเลย ์- พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง - 

วดักโุสดอ - สนามบนิมณัฑะเลย ์- สนามบนิดอนเมอืง - กรงุเทพ ฯ (B/-/-)  
 

 
04.00  น าท่านรว่มพธิอีนัศกัดิส์ทิธิใ์นพธิกีรรมลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี(1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธิส์ูงสุดของ

พม่า) ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริย์ที่ไดรั้บการขนานนามว่า 
“พระพทุธรปูทองค าเนือ้นิม่” ทีพ่ระเจา้กรงุยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้
ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครือ่งประดับทองปางมารวชิยั หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดุง
ไดส้รา้งวัดมหามนุี หรอืวัดยะไข ่(วัดอาระกัน หรอืวัดพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามยัมนุ ีและในปี พ.ศ. 2422 
สมยัพระเจา้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลาย 
เก็บเนื้อทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บูรณะวัดขึน้ใหม่มขีนาด
ใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับไดว้่าเป็นวัดที่สรา้งใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐาน
พระพุทธรปูเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพมา่ โดยรอบๆระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวัตถุทีน่ าไปจากกรงุศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรุง
แตกครัง้ที ่1 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับเขา้สูท่ีพั่ก 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
น าทา่นชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งโดยพระเจา้มนิดง เป็นอาคารไมต้กแตง่ดว้ยปนูปัน้มรีะเบยีงรอบถงึ 5 ชัน้ 
แตกต่างจากวัดอื่นๆต่อมาถูกไฟไหมห้มด ขณะนี้ทางการพม่าไดก้่อสรา้งขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิม ชม
พระราชวังมัณฑะเลย ์สรา้งขึน้เมือ่ยา้ยราชธานีมาจากอมรปรุะ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มปีระตูเขา้ถงึ 12 ประต ู
ตัวพระราชวังเป็นหมูอ่าคารไมแ้ละตกึ ประกอบดว้ยทอ้งพระโรงพระทีน่ั่ง และต าหนักตา่งๆ ทัง้หมดถกูไฟไหมเ้มือ่
สงครามโลกครัง้ที ่2 แตปั่จจบุันทางการพมา่ไดจ้ าลองขึน้ใหมอ่กีครัง้บนฐานเดมิ น าทา่นชมทัศนยีภาพของเมอืง
หลวงเกา่ของพมา่ 

 
น าท่านชม วดัชเวนนัดอร ์ชมอาคารไมส้กัทองสลักเสลาดว้ยลวดลายทีง่ามวจิติร อาคารนีเ้คยเป็นพระต าหนักที่
ประทับของพระเจา้ มนิดง เมือ่ส ิน้พระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทบีอ (กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของพมา่) ไดร้ือ้มาถวายวัด
ภายในอาคารยงัตกแตง่ดว้ยไมแ้กะสลักเลา่เรือ่งมหาชาดก 10 ชาตทิีย่งัคงความสมบรูณ์มากทีส่ดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



น าท่านชม วดักุโสดอ  ซึง่ครัง้หนงึเคยเป้นทีท่ าการสังคานราพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎก
ทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และไดล้งกนิเนสบุค๊วา่ “เป็นหนังสอืทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก” 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

12.45  น าทา่นเหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD245 
15.00  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอิง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ 
กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ 

หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่11ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาไม่
รวมต ัว๋ 

14 – 16 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 2,500 8,999 

21 – 23 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 2,500 8,999 

29 – 31 ธนัวาคม 2561 15,999 15,999 15,999 3,500 11,999 

25 – 27 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 7,999 

08 – 10 กมุภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 11,999 2,500 7,999 

22 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 11,999 2,500 7,999 

08 – 10 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 8,999 

22 – 24 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 8,999 

05 – 07 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 9,999 

27 – 29 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 9,999 

10 – 12 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 7,999 

18 – 20 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 7,999 

14 – 16 มถินุายน 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 7,999 

28 – 30 มถินุายน 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 7,999 

15 – 17 กรกฎาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 9,999 

26 – 28 กรกฎาคม 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 7,999 

10 – 12 สงิหาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 8,999 

 
**ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
ทา่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 



กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิด้

ช าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1.  นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ
ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิ
การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุด
บญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทั ้งนี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มวีีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี่จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกว่า
ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัด

จ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองที่มคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 

กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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