
 

 
 

 
 

 
  

 

 
MDL-002 BAGAN MANDALAY 



 

 
 

 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว สายการบิน จ านวน 

02-04 พฤศจิกายน 2562 9,999 2,500 WE 20 

09-11 พฤศจิกายน 2562 9,999 2,500 WE 20 

16-18 พฤศจิกายน 2562 9,999 2,500 WE 20 

23-25 พฤศจิกายน 2562 9,999 2,500 WE 20 

30 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562 9,999 2,500 WE 20 

07 – 09 ธันวาคม 2562 9,999 2,500 WE 20 

14 – 16 ธันวาคม 2562 9,999 2,500 WE 20 

 

พุกาม . . . มัณฑะเลย์  3 วัน 2 คืน 

ชม ดินแดนเจดีย์หม่ืนองค์ (ทะเลเจดีย์) เก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม 

1 ใน 5 มหาบูชาสภานศักดิ์สิทธิ์ “พระเจดีย์ชเวสิกอง” เมืองพุกาม 

ชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์  ล้างหน้าพระพักตร์  “พระมหามัยมุนี” 

เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก “สะพานไม้สักอูเบ็ง”  

เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย ์(WE) 

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – เจดีย์บูพญา  

07.00 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3  เคาน์เตอร์ E 

สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (Thai Smile) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก   



 

 
 

 

09.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินไทยสมายล์ 

เที่ยวบินที่ WE309  

11.20 น. ถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน

ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่ง

ชั่วโมง)   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม (Bagan) “ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์” มีอายุกว่า 200 ปีมีชื่อเสียงโด่ง

ดังทั่วโลกถูกสถาปนาโดยพระเจ้าอโนรธา เมืองพุกาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ าอิระวดี เมืองติดอันดับเมืองที่มีแหล่ง

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เป็นอู่อารยธรรมของประเทศ (ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชม.) อิสระพักผ่อนชมวิวสอง

ข้างทางตามอัธยาศัย  

  น าท่านเดินชม เจดีย์บูพญา(Bupaya Pagoda) เจดีย์ที่โดด

เด่นในสมัยก่อนของพุกาม บริเวณโค้งแม่น้ าอิระวดี มีลักษณะ

เป็นเจดีย์ขนาดเล็กรูปโดมโป่ง สร้างขึ้นโดยกษัตริย์องค์ที่ 3 

ของอาณาจักรพุกาม เจดีย์ดั้ ง เดิมถูกท าลายลงในช่วง

แผ่นดินไหวปี 1975 จากนั้นได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ และที่

เจดีย์แห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่

สวยงาม อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเก็บภาพที่สวยงามตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกเมืองพุกาม ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิต

จริง  

  ที่พัก GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง เมืองพุกาม – พระเจดีย์ชเวสิกอง – วัดติโลมินโล – วัดมนุหา – วัดอนันดา – วิหารธรรมยันจี – เมือง

มัณฑะเลย ์– สะพานอูเบ็ง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

   

   



 

 
 

  น าท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ซึ่งเป็นศิลปะของที่โดดเด่นงดงามซึ่งเป็นสถูป

ดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้น

หลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์  เ พ่ือใช้ บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ ของพระพุทธเจ้า) มหาเจดีย์แห่งนี้ใช้

เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา

นิกายเถรวาทในพุกาม 

  น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  วั ด ติ โ ล มิ น โ ล  ( Htilominlo 

Temple) ตามพงศาวดารกล่าวว่าในสมัยพระเจ้านร

ปติสิทธูครองราชย์ ทรงมีราชบุตรเกิดจากพระสนม

ด้วยกันทั้งสิ้น 5 พระองค์ ทรงมีพระประสงค์จะเลือก

องค์หนึ่งเป็นรัชทายาทโดยพิธีเสี่ยงทาย เพ่ือไม่ให้เกิด

การฆ่าแย่งชิงบัลลังก์กันเกิดขึ้น จึงทรงเอาเศวตฉัตรปัก

ลงกลางแจ้ง แล้วให้ราชบุตรทั้ง 5 องค์นั้นนั่งเรียงรายทิศละองค์ ทรงอธิษฐานว่าถ้าราชบุตรองค์ใดมีบุญญาธิการ

สมควรที่จะครองแผ่นดิน ขอให้เกิดนิมิตให้เห็นปรากฏในเบื้องหน้า ขณะนั้นองค์เศวตศัตรได้โน้มไปทางราชบุตร

น้อยนามว่า “เจ้าชัยสังข์” จึงทรงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาท เจ้าพ่ีทั้ง 4 องค์ก็ยินยอมด้วยดีและได้ขึ้น

ครองราชย์สืบต่อมา ทรงพระนามว่า “พระเจ้าติโลมินโล” ซึ่งมีความหมายว่า “เอาฉัตรตั้งกษัตริย์” พระเจ้าติโล

มินโลได้ทรงสร้างวัดขึ้นที่ตรงสถานที่ประกอบพิธีตั้งเศวตฉัตรเสี่ยงทาย อันเป็นที่ทรงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัช

ทายาทจึงเรียกชื่อว่า “วัดติโลมินโล” เมื่อปี พ.ศ. 1761 นักปราชญ์ชาวพม่าบางรายตีความว่า ติโลมินโล อาจ

เพ้ียนมาจาก ไตรโลกมงคล หรือ “ผู้ได้รับพรอันเป็นมงคลจากสามโลก” วัดติโลมินโล เป็นวัดที่สร้างแบบก่ออิฐ

ถือปูน สูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4 ด้าน มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ อาจหมายถึงอดีต

พระพุทธเจ้า เป็นวิหาร 4 ชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่ และลวดลายปูนปั้นอันประณีตสวยงาม วิหาร

แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม 

  จากนั้นน าท่านแวะชมของขึ้นชื่อของพุกาม เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า 

เช่น ถ้วยน้ า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ สิ่งที่ก าลังเป็นที่นิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางม้าสาน

กับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบแล้วกลับคืนรูปเดิมได ้

   



 

 
 

   

  จากนั้นน าท่านชม วัดมนุหา (Manuha Temple) ตั้งอยู่ทาง

ตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้า

มนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพ่ือสั่งสมบุญไว้ส าหรับชาติหน้า จึง

ได้น าอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้ โครงสร้างวิหาร

ค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสาม

องค์อยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์

เชลยพระองค์นี้เป็นอย่างดี อิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

  น าท่านชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของก าแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้

ชัดเจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม

จตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน แผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของ

สถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ช่างได้ท าการ เจาะหลังคาเป็นช่อง

เล็กๆ เพื่อใหแ้สงสว่างส่องเข้าไปในวิหารลงมาให้ตรงองค์พระประธาน 

  น าท่านเดินทางเข้าชม วิหารธรรมยันจี (Dhammayangyi 

Temple) ค าว่า ธรรมยันจี แปลว่า “แสงสว่างแห่งธรรม”

สร้างขึ้นโดย พระเจ้านราธูกษัตริย์จอมโหดแห่งราชวงศ์

พุกาม ทรงทร้างวิหารธรรมยันจี นี้ขึ้นเพ่ือเป็นการล้างบาป

จากการท าปิตุฆาต เนื่องจากทรงลอบปลงพระชนม์พระบิดา

คือพระเจ้าอลองสิทธูและพระเชษฐาเพ่ือขึ้นครองราชย์ ทรงปริวิตกว่าผลกรรมนั้นจะติดตามพระองค์ไปในชาติ

ภพหน้า การก่อสร้างวิหารแห่งนี้ต้องเกณฑ์แรงงานและชาวบ้านมาสร้างเป็นจ านวนมาก วิหารธรรมยันจีเป็น

วิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแข็งแรงที่สุดและสวยงามที่สุด มากกว่าวิหารอนันดาและเจดีย์สัพพัญญู วิหารแห่งนี้มี

ชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่องของการเรียงอิฐ แม้แต่ประตูก็ก่ออิฐเป็นวงโค้งจนแทบไม่เห็นรอยต่อ มีเรื่องเล่าต่อ ๆ กัน

มาว่า อิฐพวกนี้เวลาช่างเรียงเสร็จแล้วจะต้องประกบกันแนบสนิทจริงๆ เวลาที่พระเจ้านราธูเสด็จมาตรวจงาน 

พระองค์จะทดสอบโดยการเอาเข็มสอดเข้าไปในระหว่างแผ่นอิฐ ถ้าเข็มสอดผ่านลอดเข้าไปได้ ช่างคนนั้นจะถูก

ตัดมือ. 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

   



 

 
 

  น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนบน

รถชมวิวสองข้างทาง จนเดินทางถึงเมืองมัณฑะเลย์ 

  น าท่านชม  สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพาน

ไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาว 1.2 กิโลเมตร ตั้งอยู่

ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระ อดีตราชธานีของราชวงศ์

คองบองซึ่ งอยู่ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ เพียงแค่ 11 

กิโลเมตรเท่านั้น ไม้ที่น ามาสร้างสะพานอูเบ็งเป็นไม้ที่

เหลือจากการรื้อถอนและย้ายพระราชวังเก่าแห่งกรุงอัง

วะมายังอมรปุระ ส่วนชื่อสะพานตั้งตามนายพลอูเบ็งซึ่งเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างตามพระประสงค์ของพระเจ้าป

ดุง (กษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพญา) โดยสะพานนี้สร้างขึ้นเพ่ือใช้ข้ามทะเลสาบตองตะมาน(Toungthamon) ที่

เชื่อมระหว่างเมืองอมรปุระกับอังวะ มีอายุกว่า 200 ปี ช่วงเวลาที่สวยงามคือ ช่วงเช้าและเย็นก่อนพระอาทิตย์

ตกนอกจากจะได้ชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและตกแล้ว ยังได้เห็นวิถีชีวิตของคนเมียนมาด้วย ส่วนช่วง

หน้าหนาวที่น้ าในทะเลสาบลดระดับนักท่องเที่ยวมักเช่าเรือเล็กออกไปชมความงามกลางทะเลสาบช่วงพระ

อาทิตย์ตกดิน ซึ่งจะมองเห็นสะพานไม้สักย้อมแสงสนธยา 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

  ที่พัก SHWEPHYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี– วัดกุโสดอ – วิหารชเวนันดอร์ – พระราชวังหลวง – สนาม

บินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้ามึด  น าท่านสู่ เจดีย์มหามัยมุนี เพ่ือเข้าร่วม  พิธีล้างหน้า

พระพักตร์พระมหามัยมุนี  ซึ่งที่นี่จะท าเป็นประจ าทุก

วันเป็นพิธีการศักดิ์สิทธิมาก พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์

สูงสุด 1 ใน 5 แห่ง ของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูป

ทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนาม

ว่า “พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 

นิ้ว หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระ

เจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือเพ่ือประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะ 



 

 
 

 

เสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ าหนักถึง 

700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพ่ือบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยการออกแบบ

ของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   

น าท่านชม  วัดกุโสดอ (Kuthodaw Temple) ซึ่งครั้งหนึ่งเคย

เป็นสถานที่ท าการสังคายนาพระไตรปิฎกท่ีใหญ่ที่สุดในโลก ครั้งที่ 

5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ 

และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่าเป็นพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก 

จากนั้นน าท่านชม วิหารชเวนันดอร์  (Shwekyaung 

Monestry) เคยตั้งอยู่ในเขตพระราชวังหลวง สร้างข้ึนใน

สมัยพระเจ้ามินดงด้วยไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่

งามวิจิตร แกะสลักศิลปะโดยช่างมัณฑะเลย์แบบเก่าที่มี

เอกลักษณ์หลังคาทรงปราสาท 5 ชั้น พร้อมปิดทอง

สุกสว่างทั้งหลัง  อาคารนี้เคยเป็นพระต าหนักที่ประทับ

ของพระเจ้ามินดง เพียงหลังเดียวที่เหลือรอดมาได้ เมื่อสิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีปอ (กษัตริย์องค์สุดท้ายของ

พม่า) ให้ย้ายมาไว้ยังที่ตั้งปัจจุบัน ได้รื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 

ชาติ ที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุด 

น าท่านสู่ พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) โดยพระเจ้ามินดง สร้างขึ้นตามผังภูมิจักรวาลแบบ

พราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติว่าเป็นจุดศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีก าแพงล้อมรอบทั้งสี่

ทิศ ใจกลางพระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุ้มด้วยแผ่นทองซ้อนกัน 7 ชั้น สูง 78 เมตร รอย

อดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมืองให้แก่อังกฤษ. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน   

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์

ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้า

ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่

สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 



 

 
 

 

12.05 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE310  

14.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจในบริการ………… 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะ

อากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจอง

ทัวร์หรือช าระเงิน จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

อัตราค่าบริการรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ
ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
3. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ  2,000 บาท/ท่าน/ทริป, (ช าระที่สนามบินก่อนเดินทาง) 
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  
6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 



 

 
 

 
เดินทางขึ้นต่ า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิม
เพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด
ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

1. ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

2. ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

3. หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

4. หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

5. เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด

นี้แล้ว 

6. หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

7. ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจอง

ตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า 
หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก 

เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทาง

ไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 



 

 
 

 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัท
พร้อมการช าระมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็นส าคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี
เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 
 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2.สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
 

 


