
 

 
 

 
 

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4 วัน 3 คืน 
 



 

 
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระ
อาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ 

 
09.00  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ C สายการบิน BANGKOK AIEWAYS โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 
ทุกท่านสามารถใช้บริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ได้ก่อนเวลา BOADING TIME 

12.15   นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่าโดยเที่ยวบิน PG709 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง 

 
13.40  เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระ ผ่าน

ขั้นตอนศุลกากรแล้ว เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีอันรุ่งเรืองของพม่า เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เมืองที่ยังคงใช้
ชื่อเดิมเรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งอยู่บนที่ราบอันแห้งแล้งและเขตทำนาปลูกข้าวตามแนวลำน้ำเอยาวดี
ตอนบน 

 

 



 

 
 

 
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ท่านจะได้ชม
วิวตลอดสองข้างทางที่สวยงามด้วยธรรมชาติ 
นำท่านสู่ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ที่สวยงาม และหมู่บ้านเก่าแก่ของเมืองพุกาม ให้ท่านได้เก็บภาพความ
ประทับใจ พร้อมชมพระอาทิตย์ลอยลับขอบฟ้า 
 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร … พิเศษ !!! พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ 
ที่พัก GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน  
 

วันที่สอง เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมา
ยันจี 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เมืองพุกาม พุกามได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ เพราะในสมัยรุ่งเรือง
เคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค์ เจดีย์แห่งแรกของพุกามคือ เจดีย์ชเวซี
โกน สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการสร้างเจดีย์ เจดีย์
องค์ใหญ่สุดจะเป็นเจดีย์ที ่กษัตริย์ทรงสร้าง และองค์ที่มีขนาดเล็กถัดมาเป็นการสร้างโดยเหล่าขุนนาง 
อำมาตย์ ลดหลั่นลงมาตามบรรดาศักดิ์ 
 



 

 
 

 
 
นำท่านสักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) สร้างเป็นทรงรูปสถูป แบบดั้งเดิมของพม่า
โดยแท้ มีลักษณ์เป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารี
ริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ทั้งที่เป็นธาตุจากไหปลาร้า พระนลาฎ 
ตลอดจนพระเขี้ยวแก้วของพระเจ้าอโนรธา ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรพุกาม 
นำท่านชม วัดอานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อได้รับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์
สกุลช่างพุกาม” เป็นที่รู้จักเหนือวิหารทั้งหลาย สร้างโดยพระเจ้าจานสิตา เมื่อก่อนยอดพระเจดีย์ยังเป็นสี
ขาวเหมือนกับพระเจดีย์องค์อื่นๆของพุกาม แต่รัฐบาลพม่าได้มาทาสีทองทับเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภช
การสร้างอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวันตก 



 

 
 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร…พิเศษ เมนูกุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว 
 

จากนั้นนำท่านชม วัดมนุหะ ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของหมู่บ้านยินกะบา สร้างโดยพระเจ้ามานุหะ เพื่อสั่งสม
บุญไว้ชาติหน้าจึงได้สร้างวัดนี้ไว้ ด้วยโครงสร้างพระวิหารค่อนข้างแคบทำให้พระพุทธรูปถูกสร้างอย่าง
เบียดเสียดอยู่ภายใน 
 



 

 
 

 
จากนั้นนำท่านชม วัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของพรเข้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือภาพจิตรกรรมบนฝา
ผนังอย่างสวยงาม เรียกได้ว่าสวยที่สุดในพุกามก็ว่าได้ 
 

 



 

 
 

 
นำท่านชม เจดีย์ติโลมินโล เป็นวัดที่สร้างแบบก่ออิฐถือปูนบนฐานกว้างด้านละ 43 เมตร องค์เจดีย์สูง 46 
เมตร ภายในวิหารมีช่องบันไดเดินขึ้นสู่ระเบียงชั้นบนได้ และวิหารแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มี
การสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องค์ที่ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองของวิหาร 
ภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่องกระทบพระพุทธรูปแล้วงดงามมาก องค์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในนั้นมี
ความแตกต่างจากที่เห็นกันโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามนักปราชญ์ชาวพม่าบางรายได้ตีความว่า “ติโลมินโล” 
อาจเพี้ยนเสียงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรือ “ผู้ได้รับพรอันเป็นมลคลจากสามโลก” นั่นเอง 
นำท่านชม วิหารธรรมมายันจี วิหารที่วัดนี้ได้ชื่อว่าใช้ความหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถันในการสร้างมาก
ที่สุดในพม่าก็ว่าได้  
 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน  
 

วันที่สาม พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์  – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิง
กุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเ 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนำท่านสู่ อมรปุระ เป็นอีกหนึ่งเมืองของพม่าที่ยังคงมนต์ขลังมาจนปัจจุบัน ซึ่งสามารถสัมผัสได้จาก

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงอารยธรรมอันเก่าแก่ของเมืองที่สามารถพบเห็นได้จากเหล่าวัดอารามและ
เจดีย์ที่ตั้งเรียงรายอยู่รอบ ๆ ตัวเมืองนำท่านชม สะพานไม้สักอูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สักและยาวที่สุดใน
โลก ตัวสะพานนี้ทอดยาวถึง 2 กิโลเมตร ข้ามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ  



 

 
 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

หลังจากนั้นนำท่านกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย ์และนำท่านล่องเรือเข้าสู่ เมืองมิงกุน เป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำอิรวดี
ฝั่งตะวันตก ห่างจากมัณฑะเลย์ประมาณ 11 กิโลเมตร นำท่านชม เจดีย์มิงกุน ซึ่งมีความหมายว่าเจดีย์ที่
สร้างไม่เสร็จ พระเจ้าปดุงมีพระราชดำริจะสร้างเจดีย์มิงกุน หรือ “เจดีย์จักรพรรดิ” ที่ใหญ่ที่สุดและสูงกว่า
เจดีย์ใดๆในสุวรรณภูมิประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุงจีน โดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่า
มหาเจดีย์ในสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดีย์ในสยาม 
 



 

 
 

 
 

จากนั้นนำท่านชม ระฆังมิงกุน ซึ่งพระเจ้าปะดุงทรงสร้างไว้ เป็นระฆังสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า 

น้ำหนักประมาณ 90 ตัน ระฆังนี้สูง 4 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ปากกว้าง ราว 5 เมตร นับว่าเป็นระฆังที่

แขวนอยู่ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก 

นำท่านชม เจดีย์ชินพิวเม ที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระ

ราชนัดดาในพระเจ้าปดุง ทรงสร้างไว้แด่พระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่ งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จนเป็นที่

กล่าวขานว่าเป็น “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี 

 



 

 
 

 
 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร…พิเศษ เมนูกุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว 
พักที ่ SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – 
พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร ์– สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ 

 

04.00 น. นำท่านร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของ

พม่า) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริย์ที ่ได้รับการขนานนามว่า 

“พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 

นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 

พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี 

และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้

ทองคำเปลวที่ปิดพระละลาย เก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไร

เงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่



 

 
 

สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่

นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก 

 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสกายน์ นำท่านผ่าน ชมภูเขาสกายน์ ศูนย์กลางแห่ง  พระพุทธศาสนาที่
สำคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บน
ภูเขา 
จากนั้นนำท่านชม เจดีย์กวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนางสร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ.1636 เพ่ือใช้เป็น
ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว หรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา องค์เจดีย์มีความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัด
ได้ 274 เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 ก้อน 



 

 
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

นำท่านชม วัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้เคยเป็นพระ
ตำหนักที่ประทับของพระเจ้า มินดง เมื่อสิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ (กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า) ได้
รื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 ชาติที่ยังคงความสมบูรณ์มาก
ที่สุด  
 

 
 



 

 
 

นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามินดง เป็นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปั้นมีระเบียงรอบถึง 
5 ชั้น แตกต่างจากวัดอื่นๆต่อมาถูกไฟไหม้หมด ขณะนี้ทางการพม่าได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิม ชม
พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างขึ้นเมื่อย้ายราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเข้าถึง 12 
ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรงพระที่นั่ง และตำหนักต่างๆ ทั้งหมด
ถูกไฟไหม้เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้จำลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม นำท่านชม
ทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่า  
 

 
 
นำท่านชม วัดกุโสดอ  ซึ ่งครั ้งหนึงเคยเป็นที ่ทำการสังคานราพระไตรปิฎกครั้งที ่ 5 มีแผ่นศิลาจารึก
พระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และได้ลงกินเนสบุ๊คว่า “เป็นหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ได้เวล
อันสมคสรนำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินมัณฑะเลย์ 
 



 

 
 

 
 
19.15   นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ PG714  
21.40   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 
 

*รายการทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ณ วันเดินทาง 
ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก* 

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ** 
 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน 

13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 3,000 10,999 

27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 14,999 3,000 10,999 



 

 
 

05 – 08 มีนาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

12 – 15 มีนาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

26 – 29 มีนาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

23 – 26 เมษายน 2563 14,999 3,000 10,999 

24 – 27 เมษายน 2563 14,999 3,000 10,999 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 
(วันแรงงาน) 

16,999 3,000 11,999 

07 – 10 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

21 – 24 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

28 – 31 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 14,999 3,000 10,999 

05 – 08 มิถุนายน 2563 12,999 3,000 7,999 

12 – 15 มิถุนายน 2563 13,999 3,000 8,999 

19 – 22 มิถุนายน 2563 13,999 3,000 8,999 

26 – 29 มิถุนายน 2563 14,999 3,000 10,999 

03 – 06 กรกฎาคม 2563 
(วันอาสาฬหบูชา) 

16,999 3,000 11,999 

09 – 12 กรกฎาคม 2563 12,999 3,000 7,999 

17 – 20 กรกฎาคม 2563 13,999 3,000 8,999 

23 – 26 กรกฎาคม 2563 13,999 3,000 8,999 

31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2563 13,999 3,000 8,999 

21 – 24 สิงหาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

04 – 07 กันยายน 2563 14,999 3,000 10,999 

18 – 21 กันยายน 2563 14,999 3,000 10,999 

25 – 28 กนัยายน 2563 14,999 3,000 10,999 



 

 
 

08 – 11 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

09 – 12 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

15 – 18 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

16 – 19 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

23 – 26 ตุลาคม 2563 
(วันปิยมหาราช) 

16,999 3,000 11,999 

29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 15,999 3,000 10,999 

30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2563 15,999 3,000 10,999 

05 – 08 พฤศจิกายน 2563 15,999 3,000 10,999 

06 – 09 พฤศจิกายน 2563 15,999 3,000 10,999 

12 – 15 พฤศจิกายน 2563 15,999 3,000 10,999 

13 – 16 พฤศจิกายน 2563 15,999 3,000 10,999 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่

ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 

โรงแรมท่ีพักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 
 

สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ 
กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง 
 

หมายเหตุ : ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 



 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสำรองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือ



 

 
 

แจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณี
ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือทำเรื่องขอรับเงิน
ค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการทีช่ำระแล้วทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight 
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2.   ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่าง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิม
จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการ
ต่อไป 



 

 
 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที ่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั ้งนี ้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน 
เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น  

และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. IATA ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 
 แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณท่ีจำกัด ได้แก่ 

4.1 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องไดไม่มี
การจำกัดจำนวน  

4.2 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน
คนละ 2 ก้อน 

4.3 แบตเตอรี่สำรองทีม่ีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณ ี



 

 
 

4. ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทาง โหลดใต้เครื่องในทุกกรณี ให้นำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น !! 
 

 


