
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 มัณฑะเลย์ สกายน์ มินกุน 



 

 
 
 

 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว สายการบิน จ านวน 

25-27 มกราคม 2563 (เสาร์-จันทร์) 9,999 2,500 WE 20 

15-17 กุมภาพันธ์ 2563 (เสาร์-จันทร์) 8,888 2,500 WE 20 

07-09 มีนาคม 2563 (เสาร์-จันทร์) 8,888 2,500 WE 20 

14-16 มีนาคม 2563 (เสาร์-จันทร์) 8,888 2,500 WE 20 

21-23 มีนาคม 2563 (เสาร์-จันทร์) 8,888 2,500 WE 20 

 

 

มัณฑะเลย์  สกายน์  มินกุน  3 วัน 2 คืน 

ชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์  ล้างหน้าพระพักตร์  “พระมหามัยมุนี” 

เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก “สะพานไม้สักอูเบ็ง” / ขึ้นภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ 

ล่องเรือแม่น้ าอิระวดี ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ .... ชม “ทัชมาฮาลแห่งพม่า” 

เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย ์(WE) 

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

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอร์ – เจดีย์อูมินทงเส่ – เจดีย์ซุนอูบอง

ยาชิน – มัณฑะเลย ์

06.30 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 2  เคาน์เตอร์ 

D สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (Thai Smile) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก   

09.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE309  



 

 
 
 

 

11.20 น. ถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศ

ไทยครึ่งชั่วโมง)   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์  

ลุ่มแม่น้ าอิระวดี เจดีย์จ านวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ า ประมานพุทธศตวรรษที่ 19 มี

เจ้าเชื้อสายไทยใหญ่เมืองสกายน์ นาม สอยุน รวบรวมผู้คนแล้วตั้งตนเป็นกษัติย์อยู่ที่เมืองสกายน์ หรือสะแกง 

ที่ตั้งปัจจุบันอยู่ใหล้เนินเขาบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ าอิรวดี ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร 

สกายน์เป็นราชธานีได้เพียง 59 ปี ภายหลังเกิดการชิงอ านาจกัน สุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะจึงย้าย

เมืองหลวงใหม่มาตั้งที่ปากแม่น้ ามิดแง ตรงที่บรรจบกับแม่น้ าอิรวดี จนเป็นที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาต่อมา 

 จากนั้นน าท่านชม เจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง  

สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่  เมื่อปี ค.ศ.1636 เพ่ือใช้เป็นที่

ประดิษฐานพระเข้ียวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา 

เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงคว่ าแบบสิงหล หรือเจดีย์ทรงลังกา มี

ต านานเล่าว่าองค์ระฆังทรงกลมผ่าครึ่งซีกนี้ ได้ต้นแบบมา

จากถันพระชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์เจดีย์มี

ความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 ก้อน  

 จากนั้นน าชม เจดีย์อูมินทงเส่ (U Min Thonze Pagoda) 

หรือ วัด 30 ถ้ า บนยอดเขาสกายน์ ไฮไลท์ของเมือง ตั้งอยู่

กลางเมืองสกายน์ ชาวพม่าเชื่อว่ายอดเขานี้คือเขาพระ

สุ เมรุ  บนยอดเขาแห่งนี้ จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่

ประดิษฐานอยู่ด้วย ซึ่งว่ากันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่าง

ยิ่งและมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่ง

วงกลมจากยอดเขาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองสกายน์ได้อย่างชัดเจนและกลุ่มเจดีย์ต่างๆ ที่วางตัวอยู่

ตามไหล่เขาและกระจายอยู่โดยรอบจนสุดแม่น้ าอิระวดีที่เป็นแม่น้ าสายหลักของเมืองนี้.  

 

 



 

 
 
 

 

น าท่านสู่ เจดีย์ซุนอูบองยาชิน (Soon Oo Bong Nya Shin 

Pagoda) วัดนี้มียอดเจดีย์ สูงถึง 29 เมตร ภายในเจดีย์เป็นที่

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ภายนอกรอบๆวัดสามารถ

เดินชมวิวได้ บริเวณนี้ถือเป็นจุดชมวิวของเมือง นอกจากจะ

เห็นวิวของแม่น้ าอิระวดีที่สวยงดงามแล้ว มองลงมาก็จะเห็น

เหล่าวัดและเจดีย์มากมายในบริเวณเขาสกายน์แห่งนี้ ถือว่า

เป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมือง เพราะจะเห็นเมืองโดยรอบ 360 องศา 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย จนเดินทางถึงมัณฑะเลย์ 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

  ที่พกั SHWEPHYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองอมรปุระ – สะพานอูเบ็ง – เมืองมินกุน – เจดีย์มินกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิ

วมิน – เมืองมัณฑะเลย ์– พระราชวังมัณฑะเลย์ – วิหารชเวนันดอร์ – วัดกุโสดอร์ – ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 

76  แห่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 พระเจ้าโบ่ต่อพญาทรงสร้างเมืองอมรปุ

ระขึ้นในปี 1782 ใกล้กับเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง 76 ปี โดยย้ายจากเมืองอินน์วะ 

ตามค าแนะน าของเหล่าปุโรหิตโหราจารย์ที่หวั่นวิตกกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่พระเจ้าโบ่ต่อพญา

ทรงขึ้นครองราชย์การชิงอ านาจในช่วงนั้น เหล่าพารหมณ์จึงเห็นพ้องว่า ควรย้ายราชธานีไปอยู่ที่อมรปุระ ให้เป็น

ราชธานีแห่งใหม่แทน จึงมีการบันทึกเรื่องราวของเมืองหลวงใหม่กับประชากรกว่า 200,000 คนเอาไว้ 

  น าท่านชม  สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาว 1.2 กิโลเมตร ตั้งอยู่

ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระ อดีตราชธานีของราชวงศ์คองบองซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์เพียงแค่ 11 

กิโลเมตรเท่านั้น ไม้ที่น ามาสร้างสะพานอูเบ็งเป็นไม้ที่เหลือจากการรื้อถอนและย้ายพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ

มายังอมรปุระ ส่วนชื่อสะพานตั้งตามนายพลอูเบ็งซึ่งเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างตามพระประสงค์ของพระเจ้าปดุง 

(กษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพญา) โดยสะพานนี้สร้างขึ้นเพ่ือใช้ข้ามทะเลสาบตองตะมาน(Toungthamon) ที่เชื่อม

ระหว่างเมืองอมรปุระกับอังวะ มีอายุกว่า 200 ปี ช่วงเวลาที่สวยงามคือ ช่วงเช้าและเย็นก่อนพระอาทิตย์ตก 



 

 
 
 

 

  นอกจากจะได้ชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและตกแล้ว 

ยังได้เห็นวิถีชีวิตของคนเมียนมาด้วย ส่วนช่วงหน้าหนาวที่น้ า

ในทะเลสาบลดระดับนักท่องเที่ยวมักเช่าเรือเล็กออกไปชม

ความงามกลางทะเลสาบช่วงพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งจะมองเห็น

สะพานไม้สักย้อมแสงสนธยา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมินกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ าอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ชเวไจยัต เขต

เมืองอมรปุระ ทวนน้ าไปหมู่บ้านมิงกุน ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ อยู่บนเกาะกลางล าน้ าอิระวดีและไปได้ด้วย

เส้นทางเรือเท่านั้นทว่ามีอนุสรณ์สถานที่แสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิระวดี

ที่มีลักษณะเป็น “กึ่งบ้านกึ่งแพ” เนื่องจากระดับน้ าอิระวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะ

ฤดูน้ าหลาก ระดับน้ าจะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึ่งแพ ถ้าน้ าข้ึนสูงก็ร่วมแรงกัน

ยกบ้านขึ้นที่ดอน ครั้นน้ าลงก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ า เพ่ือความสะดวกสบายในการใช้แม่น้ าในชีวิตประจ าวัน 

  น า ท่ า น ช ม  เ จ ดี ย์ มิ น กุ น  ร่ อ ง ร อ ย แ ห่ ง ค ว า ม

ทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรง

เคลื่อนทัพไปตียะไข่ แล้วสามารถชะลอพระมหามัย

มุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลย์เป็นผลส าเร็จ จึงทรงฮึก

เหิมที่จะกระท าการใหญ่ขึ้นและยากขึ้น ด้วยการท า

สงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์แรงงาน

ข้าทาสจ านวนมาก ก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิ เพ่ือประดิษฐานพระทันตธาตุ ที่ได้จากพระเจ้ากรุง

จีน โดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่ เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดีย์ในสยาม 

ซึ่งในเวลานั้นถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ข้าทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจ านวน 50,000 คน

หลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณัติของอังกฤษ แล้วท าการซ่องสุมก าลังเป็น

กองโจร ลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆ โดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลัง กลายเป็นฉนวนให้เกิดสงคราม

อังกฤษ-พม่า อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พม่าเสียเมืองในที่สุดอย่างไรก็ตาม งานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนด าเนินไปได้

เพียง 7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่ในพระราช

หฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐาน ทว่าใหญ่โตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคงถึง 50 เมตร ซึ่งหากสร้าง 



 

 
 
 

 

  เสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐาน

เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

  น าท่านชม ระฆังมิงกุน อยู่ใกล้เจดีย์มินกุน พระเจ้าป

ดุงโปรดฯให้สร้าง เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดีย์มิงกุน จึง

ต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้น

รอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ าหนัก 87ตันเล่า

ขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ต้องการให้มีใครสร้าง

ระฆังเลียนแบบ จึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทันที

ที่สร้างเสร็จปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโคเพียง

ใบเดียว ทว่าระฆังเครมลินแตกแล้วชาวพม่าจึงภูมิใจ ว่าระฆังมิงกุนเป็นระฆังยักษ์ที่ยังคงส่งเสียงก้องกังวาน ทั้งนี้

เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆังได้ถึง 100 คน  

  น าท่านเดินทางชม เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) 

ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์

ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดยพระ

เจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพ่ือเป็น

อนุสรณ์แห่งความรัก ที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิ

วมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รับสมญานาม

ว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ที่

สร้างขึ้น ด้วยภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรงกลาง ณ 

ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางและโลกและ

จักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ  

หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์  

 น าท่านสู่ พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) โดยพระเจ้ามินดง สร้างขึ้นตามผังภูมิจักรวาลแบบ

พราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติว่าเป็นจุดศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีก าแพงล้อมรอบทั้งสี่

ทิศ ใจกลางพระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุ้มด้วยแผ่นทองซ้อนกัน 7 ชั้น สูง 78 เมตร รอย

อดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมืองให้แก่อังกฤษ 



 

 
 
 

 

  จากนั้นน าท่านชม วิหารชเวนันดอร์ (Shwekyaung Monestry) เคยตั้งอยู่ในเขตพระราชวังหลวง สร้างขึ้นใน

สมัยพระเจ้ามินดงด้วยไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร แกะสลักศิลปะโดยช่างมัณฑะเลย์แบบเก่าที่มี

เอกลักษณ์หลังคาทรงปราสาท 5 ชั้น พร้อมปิดทองสุกสว่างทั้งหลัง  อาคารนี้เคยเป็นพระต าหนักที่ประทับของ

พระเจ้ามินดง เพียงหลังเดียวที่เหลือรอดมาได้ เมื่อสิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีปอ (กษัตริย์องค์สุดท้ายของ

พม่า) ให้ย้ายมาไว้ยังที่ตั้งปัจจุบัน ได้รื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 

ชาติ ที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุด 

  น าท่านชม  วัดกุโสดอ (Kuthodaw Temple) ซึ่งครั้งหนึ่งเคย

เป็นสถานที่ท าการสังคายนาพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระ

ธรรมขันธ์  และหนั งสื อกิน เนสบุ๊ ค ได้ บันทึ ก ไว้ ว่ า เป็น

พระไตรปิฎกท่ีใหญ่ที่สุดในโลก 

  น าท่ าน เดิ นทางสู่  ภู เ ขามัณฑะเลย์ ฮิ ลล์  (Mandalay Hill)  ตั้ ง อยู่ ท า งตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อของ

พระราชวังมัณฑะเลย์ เขาลูกนี้สูง 240 เมตร เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ณ จุดนี้

ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง และสามารถมองเห็นแม่น้ าอิระวดี 

พระบรมมหาราชวัง วัดกุโสดอ ฯลฯ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านบนและเก็บภาพประทับใจ จนถึงเวลา

นัดหมาย 

 พิเศษ!! ดูดวงกับหมอดูชาวพม่า   เชิญท่านเช็คดวงกับหมอดูชาวมัณฑะเลย์  ที่จะ

ท านายทายทักท่าน จนต้องรู้สึก อ้ึง ทึ่ง กันไปเลย (ค่าดูดวงท่านสามารถจ่ายให้หมอดู

ด้วยตัวท่านเองสามารถสอบถามได้ที่ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์.) 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

  ที่พัก SHWEPHYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี– สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้ามึด  น าท่านสู่ เจดีย์มหามัยมุน ีเพ่ือเข้าร่วม  พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี  ซึ่งที่นี่จะท าเป็นประจ าทุก

วันเป็นพิธีการศักดิ์สิทธิมาก พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่ง ของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูป 



 

 
 
 

 

  ทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนาม

ว่า “พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรง

หล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว 

หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปาง

มารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุง

ได้สร้างวัดมหามุนี หรือเพ่ือประดิษฐานพระมหามัยมุนี 

และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองค า จึงท าให้

ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพ่ือ

บูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่

ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   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 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร,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 เครื่องดื่ ม 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. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 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 เพ่ือให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็นส าคัญ 
 



 

 
 
 

 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิ ดจาก
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. มัคคเุทศก์ 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  
 

 

 


