
 

 

รหัสทัวร B2B1900899 
ทัวรพมา ทําบุญ ไหวพระ มัณฑะเลย พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG) 
สะพานไมอูเบ็ง   พระตําหนักไมสักชเวนานดอว   ชมพระราชวังมัณฑะเลย 
รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุนี   สักการะ เจดียชเวสิกอง 
 

    

  

 
 

 

 

 

วันที� 1 :  กรุงเทพฯ – กรุงเทพฯ –มัณฑะเลย์ –พระ
ตําหนักไมส้ักชเวนานดอว์ -วัดกุโสดอ– 
พ ร ะ ร า ช วั ง มั ณ ฑ ะ เล ย์ – ช ม วิ ว ย อ ด
เขามณัฑะเลย ์

วันที� 2 :  มัณฑะเลย–์สะพานไมส้ักอูเบง – พุกาม  –
ชมววิเจดยีพ์รอ้มชมพระอาทติยต์กดนิ 

วันที� 3 :  พุกาม–ตลาดยองอู –วัดอนันดา – วิหาร
ธรรมยงัย–ีเจดยีช์เวสกิอง มณัฑะเลย ์

วันที� 4 :  มัณฑะเลย ์– ร่วมพธิลีา้งพระพักตรพ์ระมหา
มยัมณุ–ี กรงุเทพฯ    



 

 

 กําหนดการเดินทาง  
วันที่ 13-16 เมษายน 2562 17,900.- 
วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562 15,900.- 
วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2562 14,900.- 
วันที่ 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 มิ.ย. 62 14,900.- 
วันที่ 4-7, 13-16, 14-17 ก.ค. 62 14,900.- 
วันที่ 26-29 ก.ค. 62     
วันที่ 1-4, 22-25 ส.ค., 29 ส.ค. – 1 ก.ย. 62 
วันที่ 09-12 ส.ค. 62 
วันที่ 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ก.ย. 62 
 

           16,900.- 
14,900.- 
16,900.- 
14,900.- 

 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/
ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ –มัณ ฑะเลย  –เจดียหยก–วัดกุ โสดอ –ชมวิวยอด
เขามัณฑะเลย 

09.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออก
ชั้น 4 เคานเตอร Fโดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ 

12.05 น. ออกเดินทางสูกรุงมัณฑะเลย โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เทีย่วบินที่ 
PG709 
(มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

13.05 น. เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย
แลว (เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 



 

 

 
 
 

นําทานเดินทางสูตัวเมืองมัณฑะเลยระหวางทางนําทานแวะชม พระเวรส
นาเจดีย (WeirawsanaZedi) เปนเจดียหยกที่ใหญที่สุดในโลก กวาง
ดานละ 40.6 เมตร บนเน้ือที่ 5 เอเคอร (12.5 ไร) ยกพื้นสูงจากระดับ
ถนนเกือบ 3 เมตร ทําใหองคพระเจดียหยกสูงกวา 20 เมตร ทั้งภายใน 
และภายนอกประดับประดาดวยแผนหยก กับกอนหยก รวมเปนมูลคา
ราว 15 ลานดอลลาร (495 ลานบาท)  เปนจุดทองเที่ยวสําคัญอีกแหง
หน่ึง 
นําทานชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเปนสถานที่
ทําการ สังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 5 โดยมีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎก
ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ 
หลังอาหารนําทานชม วัดพระหินออน หรือ วัดตอจี แกะสลักดวยหยก
ขาวแทสวยงามมากซึ่งเปนวัดที่มีพระพุทธรูปหยกขาวใหญที่สุดในโลก  
สมควรแกเวลานําทานชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเกา 
จ า ก น้ั น นํ า ท า น เดิ น ท า ง สู เ ข า  Mandalay Hill ตั้ ง อ ยู ท า ง
ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกน้ีสูง 240 เมตรซึ่งเปนจุดชม
วิวทิวทัศนที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลยซึ่งอยูบนยอดเขา สามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยเกือบทั้งเมืองชมพระอาทิตยลับ
ฟ�าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย 

คํ่า 
เขาพัก 

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก 
เดิ น ท างเข าสู ที่ พั ก  Victoria Palace (ระดั บ  3  ด าว ) ห รือ 
เทียบเทา 

วันที่ 2 มัณฑะเลย–สะพานไมสักอูเบง – พุกาม  –ชมวิวที่เจดียพรอมชม
พระอาทิตยตกดิน 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 ชมสะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกโดยขาราชการ

ชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู เสาของสะพานใชไมสักถึง 1,208 ตนซึ่งมีอายุกวา 
200 ปทอดขาม ทะเลสาบตองตามัน (Toungthamon)จากน้ันนําทาน
รวมทําบุญถวายปจจัย  
ณ วัดมหากันดายงค (MahaGandayon Monastery)ซึ่งเปนวัดที่
ใหญที่สุดของพมาที่เมืองอมรปุระซึ่งในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูป



 

 

เดินเรียงแถวดวยอาการสํารวมเพ่ือรับถวายภัตตาหารเพล 
  

กลางวัน 
บาย 

 
 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ออกเดินทางสูเมือง พุกามโดยรถบัสปรับอากาศ เมืองพุกาม(Bagan) 
ดินแดนแหงเจดียหมื่นองคที่มีอายุกวา 2,000ป ของกษัตริยอนุรุทมหา
ราชแหงอาณาจักรพุกาม 
นําทานไปชมวิวเจดียเมืองพุกามเหมาะแกการชมวิวพระอาทิตยตกดิน
ยามเย็น หรือวิวพระอาทิตยขึ้นยามเชาตรู **หากไมสามารถนําคณะมา
ชมวิวพระอาทิตยตกดินไดทันจะนําคณะมาชมวิวพระอาทิตยขึ้นชวง
เชาตรูของอีกวันแทน** 

  
คํ่า 

เขาพัก 
 

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นําคณะเขาสูที่พัก Su Thein San Hotel (ระดับ 3 ดาว)  หรือ 
เทียบเทา 

วันที่ 3 พุกาม–ตลาดยองอู –วัดอนันดา – เจดียติโลมินโล – วิหารธรรมยัง
ยี–เจดียชเวสิกอง มัณฑะเลย 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 
 

นําทานชมตลาดยองอูตลาดใหญของเมืองพุกามที่ขายสินคาทุกชนิดทั้ง
เครื่องอุปโภค-บริโภค ขาวปลาอาหาร ผักสด เสื้อผา ของที่ระลึก
พื้นเมืองเหมาะสําหรับเดินชมและเลือกซื้อของฝากโดยเฉพาะเครื่องเขิน
ที่พุกามถือวาเปนหน่ึงเพราะฝมือปราณีตและออกแบบสวย 
นําชมวัดอนันดา(Ananda Temple) เปนวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจน
สรางเสร็จเมื่อป 1091 ซึ่งวิหารแหงน้ีนับไดวาเปนวิหารที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในพุกาม มีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดาน 
แผนผังเหมือนไมกางเขนแบบกรีกซึ่งตอมาเจดียแหงน้ีเปนตนแบบของ
สถาปตย-กรรมพมาในยุคตนของพุกาม และสิ่งที่นาทึ่งของวิหารแหงน้ีก็
คือ ที่ชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ 
ทําใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย  
 
ชมเจดียติโลมินโล เจดียแหงน้ีไดรับการยกยองวามีความสวยงามมากทั้ง



 

 

ภายในและภายนอก  วัดน้ีสรางแบบกออิฐถือปูน บนฐานกวางดานละ 
43 เมตร องคเจดียสูง 46 เมตร ภายในวิหารมีชองบันได เดินขึ้นสู
ระเบียงชั้นบนได และวิหารแหงน้ีไดชื่อวาเปนวิหารองคสุดทายที่มีการ
สรางในแบบสถาปตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องคที่
ชั้นที่หน่ึงและชั้นที่สอง ภายในมีชองแสงที่เมื่อสองกระทบพระพุทธรูป
แลวมีความงดงาม 
นําชม วิหารธรรมยังยี(Dhammayangyi Temple) สรางโดยพระเจา
นะระตู และพระองคก็เช่ือวาเปนวิหารที่ใหญที่สุดในเมืองพุกาม สรางขึ้น
เพื่อลางบาป ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรมจากการกระทําปตุฆาตจะ
ติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ตั้งโดดเดนยิ่งใหญตระหงานดังตํานาน
ที่โหดรายไดเลาตอกันมา 
สักการะ เจดียชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่ง
ศักดิ์สิทธของพมาซึ่งเปนสถูปดั้งเดิมของพมาโดยแทสรางขึ้นหลังพระ
เจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพื่อใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระ
หลายสวนมีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ ใชเปนทั้งที่ประชุมสวดมนต
และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 
 

กลางวัน 
บาย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ออกเดินทางสูเมือง มัณฑะเลย โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเวลาประมาณ 
4-5 ชั่วโมง) 

คํ่า 
เขาพัก 

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก 
เดิ น ท างเข าสู ที่ พั ก  Victoria Palace (ระดั บ  3  ด าว ) ห รือ 
เทียบเทา 

วันที่ 4 มัณฑะเลย –  
รวมพิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุณี – พระราชวังมัณฑะเลย – 
พระตําหนักไมสักชเวนานดอว – กรุงเทพฯ 

เชาตรู 
 
 

นําทานรวมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมลางหนาพระพักตรพระมหา
มัยมุนี และรวมกันถวายผาจีวรแดพระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ของพมา)ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริย



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เชา 

ที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” ที่พระเจากรุงยะ
ไขทรงหลอขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อป พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม
ดวยทองคําเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หนาตัก
กวาง9 ฟุต ในป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี หรือวัดยะ
ไข (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป 
พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ กอนจะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟ
ไหมวัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวที่ปดพระละลายเก็บเน้ือทองได
น้ําหนักถึง 700 บาท ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพื่อ
บูรณะวัดขึ้นใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาว
อิตาลีจึงนับไดวาเปนวัดที่สรางใหมที่สุดแตประดิษฐานพระพุทธรูป
เกาแกที่สุดในเมืองพมาโดยรอบๆระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุที่นําไป
จากกรุงศรอียุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 
บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 

 
 

จาก น้ัน นํ าท านชมพระราชวั งมัณ ฑะเลย  (Mandalay Palace) 
พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของ
เอเชียในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 
20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ�ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษไดทิ้ง
ระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวัง-มัณฑะเลยของพมาดวยเหตุผลวา
พ ร ะ ร า ช วั ง น้ี เป น แ ห ล ง ซ อ ง สุ ม กํ า ลั ง ข อ ง ก อ ง ทั พ ญี่ ปุ� น
พระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปนพระราชวังไมสักก็ถูกไฟไหม เผาราบเปน
หนากลองหลงเหลือก็แตป�อมปราการและคูน้ํารอบพระราชวัง ที่ยังเปน
ของดั้งเดิมอยูปจจุบันพระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวังที่รัฐบาลพมาได
จําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาขึ้นมา 
**ปดชวงสงกรานต  10-20 เมษายน ของทุกป (เวลาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได)** 
 
นํ าท าน ชม พ ระตํ าห นั ก ไม สั ก ช เวน าน ด อว  (Golden Palace 
Monastry) พระตําหนักน้ีสรางดวยไมสักทั้งหลังงดงามตามแบบศิลปะ
พมาแทๆวิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีตออนชอยทั้งหลังคา
บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศ



 

 

ชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระเจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซึ่งเปนป
ที่พระองคยายราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยเพื่อเปนพระ
ตําหนักยามแปรพระราชฐานแตหลังจากที่พระองคสิ้นพระชนม พระเจาธี
บอหรือ สีป�อ พระโอรสก็ทรงยกพระตําหนักน้ีถวายเปนวัดถือไดวาเปน
งานฝมือท่ีประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง  
**ปดชวงสงกรานต  10-20 เมษายน ของทุกป (เวลาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได)**  
 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินมัณฑะเลย 

14.05 น. 
 

16.30 น. 

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรแอรเวย 
เที่ยวบินที่ PG710 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 
คณะเดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวย
ความประทับใจ 

 
ทําบุญ ไหวพระ พมา มัณฑะเลย พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอรเวย  

(PG) 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็ก8-12 ป
(เสริมเตียง) 

เด็ก8-12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาจอย
แลนด 

ไมรวมต๋ัว
เครื่องบิน 

13-16 เมษายน  2562 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 9,900.- 
17-20 พฤษภาคม 2562 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.- 

23-26 พฤษภาคม 
2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

06-09 มิถุนายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 
13-16 มิถุนายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 
20-23 มิถุนายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 
27-30 มิถุนายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 



 

 

04-07 กรกฎาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 
13-16 กรกฎาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 
14-17 กรกฎาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 
26-29 กรกฎาคม 2562 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 11,900.- 
01-04 สิงหาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 
09-12 สิงหาคม 2562 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 11,900.- 
22-25 สิงหาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

29 สิงหาคม - 01 
กันยายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

05-08 กันยายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 
12-15 กันยายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 
19-22 กันยายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 
26-29 กันยายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

*** ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน*** 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/
ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา*** 



 

 

หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 

บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2. การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทาน

ควรจดัเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบินมิฉะน้ันจะถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทัง้หมด 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบรษิทัตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 
 



 

 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรอืมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบรกิารในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา 
3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบนิ [บางกอกแอรเวย 20 กิโลกรมั / มาเลเซยีแอรไลน 

/ สิงคโปรแอรไลน 30 กิโลกรัม / นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / 
การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 
กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงือ่นไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 

 
 
 



 

 

6.  คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 
บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ 

คาซักรีด คาโทรศัพท  
3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 
 


