
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 17378 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 



 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิมณัฑะเลย ์เมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ – เมอืงพุกาม – ชมววิพระ
อาทติยต์ก – ทะเลเจดยี ์

 
09.00  พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิ BANGKOK AIEWAYS โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
ทกุทา่นสามารถใชบ้รกิาร LOUNGE ของสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS ไดก้อ่นเวลา BOADING TIME 

 
12.15   น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่โดยเทีย่วบนิ PG709 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 
 
13.40  เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงรับกระเป๋าสัมภาระ ผ่าน

ขัน้ตอนศลุกากรแลว้ เมอืงมณัฑะเลย ์อดตีราชธานอีนัรุง่เรอืงของพมา่ เป็นเพยีงหนึง่ในไมก่ีเ่มอืงทีย่งัคงใชช้ือ่
เดมิเรื่อยมาไม่มกีารเปลี่ยนแปลง ตัง้อยู่บนที่ราบอันแหง้แลง้และเขตท านาปลูกขา้วตามแนวล าน ้าเอยาวดี
ตอนบน 

 

 
 
น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงพุกาม โดยรถโคฃ้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ท่านจะไดช้ม
ววิตลอดสองขา้งทางทีส่วยงามดว้ยธรรมชาต ิน าทา่นสู ่จดุชมววิทะเลเจดยี ์ทีส่วยงาม และหมูบ่า้นเกา่แกข่อง
เมอืงพกุาม ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ พรอ้มชมพระอาทติยล์อยลับขอบฟ้า 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร … พเิศษ !!! พรอ้มชมโชวห์ุน่เชดิโบราณ 
ทีพ่กั GRACIOUS BAGAN HOTEL เทยีบเทา่ หรอืระดบัเดยีวกนั  



 

วนัทีส่อง เมอืงพุกาม – เจดยีช์เวสกิอง – วดัอานนัดา – วดัมนหุะ – วดักบุยางก ี– เจดยีต์โิลมนิโล – วหิารธรรม
มายนัจ ี

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงพุกาม พกุามไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่ทะเลเจดยี ์หรอื ดนิแดนแหง่เจดยีส์ีพั่นองค ์เพราะในสมยัรุง่เรอืงเคยมี
เจดยีม์ากมายถงึ 4,446 องค ์ปัจจุบันเหลอืแค่เพยีง 2,217 องค ์เจดยีแ์ห่งแรกของพุกามคอื เจดยีช์เวซโีกน 
สรา้งโดยพระเจา้อโนรธามงัชอ่ ปฐมกษัตรยิแ์ห่งอาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการสรา้งเจดยี ์เจดยีอ์งคใ์หญ่
สดุจะเป็นเจดยีท์ีก่ษัตรยิท์รงสรา้ง และองคท์ีม่ขีนาดเล็กถัดมาเป็นการสรา้งโดยเหล่าขนุนาง อ ามาตย ์ลดหลั่น
ลงมาตามบรรดาศักดิ ์
 

 
 
น าทา่นสกัการะ เจดยีช์เวสกิอง (1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธข์องพมา่) สรา้งเป็นทรงรูปสถูป แบบดัง้เดมิของพมา่
โดยแท ้มลีักษณ์เป็นสทีองขนาดใหญ ่สรา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิา
ธาตุ จากพระสรรีะหลายสว่น มลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ทัง้ทีเ่ป็นธาตุจากไหปลารา้ พระนลาฎ ตลอดจน
พระเขีย้วแกว้ของพระเจา้อโนรธา ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของอาณาจักรพกุาม 
น าท่านชม วดัอานนัดา เป็นมหาวหิารขนาดใหญ่ทีข่ ึน้ชือ่ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น “เพชรน ้าเอกของพุทธศลิป์
สกลุชา่งพุกาม” เป็นทีรู่จั้กเหนือวหิารทัง้หลาย สรา้งโดยพระเจา้จานสติา เมือ่กอ่นยอดพระเจดยีย์ังเป็นสขีาว
เหมอืนกบัพระเจดยีอ์งคอ์ืน่ๆของพกุาม แตรั่ฐบาลพมา่ไดม้าทาสทีองทับเมือ่ปี พ.ศ. 2533 เพือ่สมโภชการสรา้ง
อานันทวหิารครบรอบ 900 ปี ตะวันตก 



 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร…พเิศษ เมนกูุง้แมน่ า้เผาทา่นละ 1 ตวั 
 

จากนัน้น าทา่นชม วดัมนหุะ ตัง้อยูบ่รเิวณตอนใตข้องหมูบ่า้นยนิกะบา สรา้งโดยพระเจา้มานุหะ เพือ่สัง่สมบญุไว ้
ชาตหินา้จงึไดส้รา้งวัดนีไ้ว ้ดว้ยโครงสรา้งพระวหิารค่อนขา้งแคบท าใหพ้ระพุทธรูปถูกสรา้งอยา่งเบยีดเสยีดอยู่
ภายใน 
 

 



จากนัน้น าท่านชม วดักุบยางก ีสรา้งโดยพระโอรสของพรเขา้จันสทิธะ สิง่ทีโ่ดดเด่นคอืภาพจติรกรรมบนฝา
ผนังอยา่งสวยงาม เรยีกไดว้า่สวยทีส่ดุในพกุามก็วา่ได ้
 

 
 

น าทา่นชม เจดยีต์โิลมนิโล เป็นวัดทีส่รา้งแบบกอ่อฐิถอืปนูบนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร 
ภายในวหิารมชีอ่งบนัไดเดนิขึน้สูร่ะเบยีงชัน้บนได ้และวหิารแหง่นีไ้ดช้ ือ่วา่เป็นวหิารองคส์ดุทา้ยทีม่กีารสรา้งใน
แบบสถาปัตยกรรมพกุาม ภายในวหิารมพีระพทุธรปู 4 องคท์ีช่ัน้ทีห่นึง่และชัน้ทีส่องของวหิาร ภายในมชีอ่งแสง
ทีเ่มือ่สอ่งกระทบพระพทุธรปูแลว้งดงามมาก องคพ์ระพทุธรปูทีป่ระดษิฐานภายในนัน้มคีวามแตกต่างจากทีเ่ห็น
กนัโดยทั่วไป อยา่งไรก็ตามนักปราชญช์าวพมา่บางรายไดต้คีวามว่า “ตโิลมนิโล” อาจเพีย้นเสยีงมาจาก “ไตร
โลกมงคล “หรอื “ผูไ้ดรั้บพรอนัเป็นมลคลจากสามโลก” น่ันเอง 
น าท่านชม วหิารธรรมมายนัจ ีวหิารทีว่ัดนี้ไดช้ือ่ว่าใชค้วามหนาแน่น ความละเอยีดพถิพีถิันในการสรา้งมาก
ทีส่ดุในพมา่ก็วา่ได ้ 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั SHWEPHUY HOTEL เทยีบเทา่ หรอืระดบัเดยีวกนั  
 

วนัทีส่าม รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี– เมอืงสกายน ์– เจดยีก์วงมูดอ – วดัชเวนนัดอร ์(วดัไมส้กั) – 
พระราชวงัมณัฑะเลย ์– วดักโุสดอร ์– สนามบนิมณัฑะเลย ์– สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพ 

 

04.00 น. น าทา่นรว่มพธิอีนัศกัดิส์ทิธิใ์นพธิกีรรมลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี(1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธิส์ูงสุดของ

พม่า) ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่อง เครื่องกษัตรยิ์ที่ไดรั้บการขนานนามว่า 

“พระพทุธรปูทองค าเนือ้นิม่” ทีพ่ระเจา้กรงุยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ 



หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครือ่งประดับทองปางมารวชิยั หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.2327 พระ

เจา้ปดุงไดส้รา้งวัดมหามนุี หรอืวัดยะไข ่(วัดอาระกัน หรอืวัดพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมนุี และในปี 

พ.ศ. 2422 สมยัพระเจา้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวที่

ปิดพระละลาย เก็บเนือ้ทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บรูณะวัด

ขึน้ใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้่าเป็นวัดทีส่รา้งใหม่ทีสุ่ดแต่

ประดษิฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมอืงพม่า โดยรอบๆระเบยีงเจดียย์ังมโีบราณวัตถุทีน่ าไปจากกรุงศรี

อยธุยาเมือ่ครัง้กรงุแตกครัง้ที ่1 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับเขา้สูท่ีพั่ก 

 

 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสกายน ์น าทา่นผา่น ชมภเูขาสกายน ์ศนูยก์ลางแหง่  พระพทุธศาสนาทีส่ าคัญ 
ทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพของเมอืงสกายน ์ลุม่แมน่ ้าอริะวด ีเจดยีจ์ านวนมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยูบ่นภเูขา 
จากนัน้น าทา่นชม เจดยีก์วงมดูอร ์หรอืวัดเจดยีน์มนางสรา้งโดยพระเจา้ตา้หลู ่เมือ่ปี ค.ศ.1636 เพือ่ใชเ้ป็นที่
ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ หรอืพระทันตธาตุทีไ่ดม้าจากลังกา องคเ์จดยีม์คีวามสูง 46 เมตร เสน้รอบวงวัดได ้
274 เมตร และใชอ้ฐิในการกอ่สรา้งมากถงึ 10,126,552 กอ้น 
 



 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

น าทา่นชม วดัชเวนนัดอร ์ชมอาคารไมส้กัทองสลกัเสลาดว้ยลวดลายทีง่ามวจิติร อาคารนีเ้คยเป็นพระต าหนัก
ทีป่ระทับของพระเจา้ มนิดง เมือ่ส ิน้พระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทบีอ (กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของพมา่) ไดร้ือ้มาถวาย
วัดภายในอาคารยงัตกแตง่ดว้ยไมแ้กะสลักเลา่เรือ่งมหาชาดก 10 ชาตทิีย่ังคงความสมบรูณ์มากทีส่ดุ  
 

 
 



น าทา่นชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งโดยพระเจา้มนิดง เป็นอาคารไมต้กแต่งดว้ยปนูปั้นมรีะเบยีงรอบถงึ 5 
ชัน้ แตกต่างจากวัดอืน่ๆต่อมาถูกไฟไหมห้มด ขณะนี้ทางการพม่าไดก้่อสรา้งขึน้มาใหม่ในรูปแบบเดมิ ชม
พระราชวังมัณฑะเลย ์สรา้งขึน้เมือ่ยา้ยราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มปีระตูเขา้ถงึ 12 
ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมูอ่าคารไมแ้ละตกึ ประกอบดว้ยทอ้งพระโรงพระทีน่ั่ง และต าหนักต่างๆ ทัง้หมดถูก
ไฟไหมเ้มือ่สงครามโลกครัง้ที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าไดจ้ าลองขึน้ใหม่อกีครัง้บนฐานเดมิ น าท่านชม
ทัศนยีภาพของเมอืงหลวงเกา่ของพมา่  
 

 
 
น าท่านชม วดักุโสดอ  ซึง่ครัง้หนึงเคยเป็นที่ท าการสังคานราพระไตรปิฎกครัง้ที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึก
พระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ ์และไดล้งกนิเนสบุ๊คว่า “เป็นหนังสอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก” ไดเ้วล
อนัสมคสรน าทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิมณัฑะเลย ์
 



 
 
19.15   น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่PG714  
21.40   ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

*รายการทวัรอ์าจมกีารปรับเปลีย่น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ ณ วันเดนิทาง 
ทัง้นีท้างบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั* 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

24 – 26 เมษายน 2563 12,999 3,000 7,999 

04 – 06 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 9,999 

08 – 10 พฤษภาคม 2563 12,999 3,000 7,999 

15 – 17 พฤษภาคม 2563 12,999 3,000 7,999 

12 – 14 มถินุายน 2563 11,999 3,000 6,999 

19 – 21 มถินุายน 2563 12,999 3,000 7,999 

26 – 28 มถินุายน 2563 12,999 3,000 7,999 



04 – 06 กรกฎาคม 2563 14,999 3,000 9,999 

10 – 12 กรกฎาคม 2563 11,999 3,000 6,999 

17 – 19 กรกฎาคม 2563 12,999 3,000 7,999 

24 – 26 กรกฎาคม 2563 12,999 3,000 7,999 

31 ก.ค. – 02 ส.ค. 2563 12,999 3,000 7,999 

07 – 09 สงิหาคม 2563 12,999 3,000 7,999 

14 – 16 สงิหาคม 2563 12,999 3,000 7,999 

21 – 23 สงิหาคม 2563 12,999 3,000 7,999 

28 – 30 สงิหาคม 2563 12,999 3,000 7,999 

04 – 06 กนัยายน 2563 12,999 3,000 7,999 

11 – 13 กนัยายน 2563 12,999 3,000 7,999 

18 – 20 กนัยายน 2563 12,999 3,000 7,999 

25 – 27 กนัยายน 2563 12,999 3,000 7,999 

02 – 04 ตลุาคม 2563 13,999 3,000 8,999 

09 – 11 ตลุาคม 2563 13,999 3,000 8,999 

16 – 18 ตลุาคม 2563 13,999 3,000 8,999 

23 – 25 ตลุาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 13,999 3,000 8,999 

06 – 08 พฤศจกิายน 2563 13,999 3,000 8,999 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 13,999 3,000 8,999 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

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

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
 

ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ 
กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลง

อตัราคา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง 
 

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 รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
 
 
 



เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี

ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร
ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ 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 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2.   ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง
นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่
จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร
ตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสือ
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 
 
 



ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไมม่กีาร
จ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคน
ละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทาง โหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี ใหน้ าตดิตัวขึน้เครือ่งเทา่นัน้ !! 
 

 



 


