
 

 

รหัสทัวร B2B1900706 
ทัวรพมา พมา มณัฑะเลย พุกาม ทําบุญ ไหวพระ 4 วัน 3 คืน (PG) 
ชม พระตําหนักไมสักชเวนานดอว 
สะพานไมอูเบ็ง สะพานไมสักที่ยาวที่สุดในโลก 
ชมพระราชวังมัณฑะเลย 
รวมพิธีลางหนา พระพักตรพระมหามัยมุนี 
เมืองพุกาม ดินแดนแหงเจดียหมื่นองค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 :  มณัฑะเลย–์สะพานไมส้กัอเูบง – พกุาม  –ชม
ววิเจดยีพ์รอ้มชมพระอาทติยต์กดนิ 

วันที� 3 :  พุกาม–ตลาดยองอ ู–วัดอนันดา – วหิารธรรม
ยงัย–ีเจดยีช์เวสกิอง มณัฑะเลย ์

วันที� 4 :  มัณฑะเลย ์– ร่วมพธิีลา้งพระพักตร์พระมหา
มยัมณุ–ี กรงุเทพฯ    

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์[PG] 

เดนิทาง : มถินุายน-กนัยายน 62 

เร ิ�มตน้เพยีง 14,900.- 



 

 

 

 กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ม.ิย. 62 14,900.- 
วนัที� 4-7, 13-16, 14-17 ก.ค. 62 14,900.- 
วนัที� 26-29 ก.ค. 62     
วนัที� 1-4, 22-25 ส.ค., 29 ส.ค. – 1 ก.ย. 62 
วนัที� 09-12 ส.ค. 62 
วนัที� 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ก.ย. 62 
 

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

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
หัวหนา้ทัวรท์ี�ดแูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ –มณัฑะเลย ์–เจดยีห์ยก–วดักโุสดอ –ชมววิยอดเขามณัฑะเลย ์
09.00 น. 

พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชั �น 4 เคาน์เตอร์ Fโดยมี
เจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับ 

12.05 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชั �น 4 เคาน์เตอร์ Fโดยมี
เจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับ 

13.05 น. เดนิทางถงึ เมอืงมัณฑะเลย ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ�นที�เมยีน
มารช์า้กวา่ประเทศไทยครึ�งชั�วโมง) 

 
 
 

นํ าท่ าน เดินท างสู่ตั ว เมืองมัณ ฑ ะเลย์ระห ว่างท างนํ าท่ านแวะชม  พ ระเวรสนาเจดีย ์
(WeirawsanaZedi) เป็นเจดีย์หยกที�ใหญ่ที�สุดในโลก กวา้งดา้นละ 40.6 เมตร บนเนื�อที� 5 
เอเคอร ์(12.5 ไร่) ยกพื�นสงูจากระดบัถนนเกอืบ 3 เมตร ทําใหอ้งคพ์ระเจดยีห์ยกสงูกวา่ 20 เมตร 
ทั �งภายใน และภายนอกประดับประดาดว้ยแผ่นหยก กับกอ้นหยก รวมเป็นมูลค่าราว 15 ลา้น
ดอลลาร ์(495 ลา้นบาท)  เป็นจดุทอ่งเที�ยวสาํคญัอกีแหง่หนึ�ง 
นําท่านชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ�งครั �งหนึ�งเคยเป็นสถานที�ทําการ สังคายนา
พระไตรปิฎกครั�งที� 5 โดยมแีผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทั �งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์
หลังอาหารนําท่านชม วัดพระหนิอ่อน หรอื วัดตอจ ีแกะสลักดว้ยหยกขาวแทส้วยงามมากซึ�งเป็น
วดัที�มพีระพุทธรูปหยกขาวใหญ่ที�สดุในโลก  สมควรแกเ่วลานําทา่นชมทัศนียภาพของเมอืงหลวง
เกา่ 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่ขา Mandalay Hill ตั �งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกู
นี�สูง 240 เมตรซึ�งเป็นจุดชมววิทิวทัศน์ที�สวยงามที�สุดของเมืองมัณฑะเลย์ซึ�งอยู่บนยอดเขา 
สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมัณฑะเลยเ์กอืบทั �งเมอืงชมพระอาทติยล์ับฟ้าอันสวยงามบน
ยอดเขามัณฑะเลย ์

คํ�า 
เขา้พกั 

รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที�พกั 
เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั Victoria Palace (ระดบั 3 ดาว) หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที� 2 
มณัฑะเลย–์สะพานไมส้กัอูเบง – พุกาม  –ชมววิที�เจดยีพ์รอ้มชมพระ
อาทติยต์กดนิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
 ชมสะพานไมอ้เูบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ี�ยาวที�สดุในโลกโดยขา้ราชการชั �นผูใ้หญ่ชื�อวา่เสาอู เสา

ของสะพานใชไ้มส้ักถึง 1,208 ตน้ซึ�งมีอายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามัน 
(Toungthamon)จากนั�นนําทา่นร่วมทําบญุถวายปัจจัย  



 

 

ณ วดัมหากนัดายงค ์(MahaGandayon Monastery)ซึ�งเป็นวดัที�ใหญท่ี�สดุของพมา่ที�เมอืงอมรปรุะ
ซึ�งในชว่งเพลจะมภีกิษุสงฆนั์บรอ้ยรูปเดนิเรยีงแถวดว้ยอาการสํารวมเพื�อรับถวายภัตตาหารเพล 

  
กลางวนั 

บา่ย 
 
 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ออกเดนิทางสูเ่มอืง พุกามโดยรถบัสปรับอากาศ เมอืงพุกาม(Bagan) ดนิแดนแหง่เจดยีห์มื�นองคท์ี�
มอีายกุวา่ 2,000ปี ของกษัตรยิอ์นุรุทมหาราชแหง่อาณาจักรพุกาม 
นําทา่นไปชมววิเจดยีเ์มอืงพุกามเหมาะแกก่ารชมววิพระอาทติยต์กดนิยามเย็น หรอืววิพระอาทติย์
ขึ�นยามเชา้ตรู่ **หากไม่สามารถนําคณะมาชมววิพระอาทติยต์กดนิไดท้ันจะนําคณะมาชมววิพระ
อาทติยข์ึ�นชว่งเชา้ตรู่ของอกีวนัแทน** 

  
คํ�า 

เขา้พัก 
 

รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
นําคณะเขา้สูท่ี�พกั Su Thein San Hotel (ระดบั 3 ดาว)  หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที� 3 พุกาม–ตลาดยองอู –วดัอนนัดา – เจดยีต์โิลมนิโล – วหิารธรรมยงัย–ี
เจดยีช์เวสกิอง มณัฑะเลย ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

นําท่านชมตลาดยองอูตลาดใหญ่ของเมอืงพุกามที�ขายสนิคา้ทุกชนิดทั �งเครื�องอุปโภค-บรโิภค 
ขา้วปลาอาหาร ผักสด เสื�อผา้ ของที�ระลกึพื�นเมืองเหมาะสําหรับเดนิชมและเลอืกซื�อของฝาก
โดยเฉพาะเครื�องเขนิที�พุกามถอืวา่เป็นหนึ�งเพราะฝีมอืปราณีตและออกแบบสวย 
นําชมวัดอนันดา(Ananda Temple) เป็นวัดสขีาว มองเห็นไดช้ัดเจนสรา้งเสร็จเมื�อปี 1091 ซึ�ง
วหิารแห่งนี�นับไดว้า่เป็นวหิารที�มขีนาดใหญ่ที�สดุในพุกาม มรีูปร่างเป็นสี�เหลี�ยมจัตรัุส มมีุขเด็จยื�น
ออกไปทั �ง 4 ดา้น แผนผังเหมือนไมก้างเขนแบบกรีกซึ�งต่อมาเจดีย์แห่งนี�เป็นตน้แบบของ
สถาปัตย-กรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และสิ�งที�น่าทึ�งของวหิารแห่งนี�ก็คอื ที�ชอ่งหลังคาเจาะเป็น
ชอ่งเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ทําใหม้แีสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์ 
 
ชมเจดยีต์โิลมนิโล เจดยีแ์ห่งนี�ไดรั้บการยกย่องวา่มคีวามสวยงามมากทั �งภายในและภายนอก  วัด
นี�สรา้งแบบก่ออฐิถอืปูน บนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร ภายในวหิารมชี่อง
บนัได เดนิขึ�นสูร่ะเบยีงชั �นบนได ้และวหิารแหง่นี�ไดช้ ื�อวา่เป็นวหิารองคส์ดุทา้ยที�มกีารสรา้งในแบบ
สถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวหิารมพีระพุทธรูป 4 องคท์ี�ชั �นที�หนึ�งและชั �นที�สอง ภายในมชีอ่งแสง
ที�เมื�อสอ่งกระทบพระพุทธรูปแลว้มคีวามงดงาม 
นําชม วหิารธรรมยังย(ีDhammayangyi Temple) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เชื�อว่า
เป็นวหิารที�ใหญ่ที�สุดในเมืองพุกาม สรา้งขึ�นเพื�อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวติกว่าผลกรรมจากการ
กระทําปิตุฆาตจะตดิตามพระองค์ไปในชาตภิพหนา้ ตั �งโดดเด่นยิ�งใหญ่ตระหง่านดังตํานานที�
โหดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กนัมา 
สักการะ เจดีย์ชเวสกิอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิ�งศักดิ�สทิธ์ของพม่าซึ�งเป็น
สถูปดั �งเดิมของพม่าโดยแทส้รา้งขึ�นหลังพระเจา้อโนรธาขึ�นครองราชย์ เพื�อใชบ้รรจุพระบรม
สารรีกิธาตจุากพระสรรีะหลายสว่นมลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทั �งที�ประชมุสวดมนตแ์ละ
ศนูยก์ลางของพระพุทธศาสนานกิายเถรวาทในพุกาม 
 

กลางวนั 
บา่ย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ออกเดนิทางสูเ่มอืง มัณฑะเลย ์โดยรถบสัปรับอากาศ (ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ชั�วโมง) 

คํ�า 
เขา้พกั 

รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที�พกั 
เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั Victoria Palace (ระดบั 3 ดาว) หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที� 4 มณัฑะเลย ์–  
ร่วมพธิีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุณี – พระราชวงัมณัฑะเลย ์– พระ
ตาํหนกัไมส้กัชเวนานดอว ์– กรงุเทพฯ 

เชา้ตรู ่
 
 

นําท่านร่วมพธิกีรรมอันศักดิ�สทิธิ�ในพธิกีรรมลา้งหนา้พระพักตรพ์ระมหามัยมุนี และร่วมกันถวายผา้
จวีรแดพ่ระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ�งศักดิ�สทิธิ�ของพมา่)ถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่
ทรงเครื�องกษัตรยิท์ี�ไดรั้บการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคําเนื�อนิ�ม” ที�พระเจา้กรุงยะไข่ทรง



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้ 

หล่อขึ�นที�เมืองธรรมวด ีเมื�อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ�ว หุม้ดว้ยทองคําเปลวหนา 2 นิ�ว ทรง
เครื�องประดับทองปางมารวชิยั หนา้ตักกวา้ง9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวดัมหามุน ี
หรอืวัดยะไข ่(วัดอาระกัน หรอืวดัพยาจ)ี เพื�อประดษิฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัย
พระเจา้ สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพม่าใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองคํา จงึทําใหท้องคําเปลวที�ปิด
พระละลายเก็บเนื�อทองไดนํ้�าหนักถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รี�ยไรเงนิเพื�อ
บรูณะวัดขึ�นใหม่มขีนาดใหญ่กวา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวัดที�
สรา้งใหม่ที�สุดแต่ประดษิฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที�สุดในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมี
โบราณวตัถทุี�นําไปจากกรุงศรอียธุยาเมื�อครั�งกรุงแตกครั�งที� 1 
บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

จากนั�นนําทา่นชมพระราชวังมัณฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวงัที�สว่นใหญ่กอ่สรา้งดว้ยไม ้
สกัที�สวยงามที�สดุแห่งหนึ�งของเอเชยีในสมัยสงครามมหา-เอเชยีบูรพา หรอืสงครามโลกครั�งที� 2 
วนัที� 20 มนีาคม 2488 เครื�องบนิฝ่ายสมัพันธมติรโดยกองทพัอังกฤษไดท้ิ�งระเบดิจํานวนมากมาย
ถลม่พระราชวัง-มัณฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตผุลวา่พระราชวงันี�เป็นแหลง่ซอ่งสมุกําลังของกองทัพ
ญี�ปุ่ นพระราชวังมัณฑะเลยซ์ึ�งเป็นพระราชวังไมส้กัก็ถูกไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็
แต่ป้อมปราการและคูนํ�ารอบพระราชวัง ที�ยังเป็นของดั �งเดมิอยู่ปัจจุบันพระราชวังที�เห็นอยู่เป็น
พระราชวงัที�รัฐบาลพมา่ไดจํ้าลองรูปแบบของพระราชวงัของเกา่ขึ�นมา 
**ปิดชว่งสงกรานต ์10-20 เมษายน ของทกุปี(เวลาอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได)้** 
 
นําท่านชมพระตําหนักไมส้ักชเวนานดอว ์(Golden Palace Monastry) พระตําหนักนี�สรา้งดว้ยไม ้
สกัทั �งหลังงดงามตามแบบศลิปะพม่าแท ้ๆ วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตออ่นชอ้ยทั �ง
หลังคาบานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียดเกี�ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของ
พระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ�งเป็นปีที�พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุ
ระมาอยู่ที�เมืองมัณฑะเลย์เพื�อเป็นพระตําหนักยามแปรพระราชฐานแต่หลังจากที�พระองค์
ส ิ�นพระชนม ์พระเจา้ธบีอหรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกพระตําหนักนี�ถวายเป็นวัดถอืไดว้่าเป็นงาน
ฝีมอืที�ประณีตของชา่งหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ยา่งแทจ้รงิ  
**ปิดชว่งสงกรานต ์10-20 เมษายน ของทกุปี(เวลาอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได)้**  
 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมณัฑะเลย ์

14.05 น. 
 

16.30 น. 

ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรแ์อรเ์วย ์เที�ยวบนิที� PG710 (มี
บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
ทําบญุ ไหวพ้ระ พมา่ มณัฑะเลย ์พกุาม 4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ (PG) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็ก8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) พักเดี�ยวเพิ�ม 

ราคาจอย
แลนด ์

ไมร่วมตั�ว
เครื�องบนิ 

06-09 มถินุายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

13-16 มถินุายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

20-23 มถินุายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

27-30 มถินุายน 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 สงิหาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

09-12 สงิหาคม 2562 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 11,900.- 

22-25 สงิหาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

29 สงิหาคม - 01 
กนัยายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

05-08 กนัยายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

12-15 กนัยายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

19-22 กนัยายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

26-29 กนัยายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

*** ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ทา่นละ 3,000 ราคานี�รวมรายการทวัร ์ตั�วเครื�องบนิ*** 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง ื�อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไม่
สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 
 
***หากทา่นที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั �งกอ่นทําการออกตั�วเนื�องจาก
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้*** 
 
หมายเหต ุ
สําหรับผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ
จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 
วัน ขึ�นไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ�า 6 หนา้ 
 
เง ื�อนไขการจอง 
1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสาร

สง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลังจากทําการจองแลว้ 
2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิมฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่น
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ



 

 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 
4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนที�บรษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึ�นไป)เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางใน
คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลื�อนการ
เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดั
จําตั�วในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหัก
คา่ใชจ้า่ยบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทาง
เมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กบัทา่นเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั �งหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
1.  คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั �นที�นั�งจากชั �นประหยดัเป็นชั �นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม
ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออพัเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ 
ณ วันเดนิทาง เทา่นั�น  

2.  คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํ�าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครื�องบนิ [บางกอกแอรเ์วย ์20 กโิลกรัม / มาเลเซยีแอรไ์ลน ์/ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์30 

กโิลกรัม / นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออล
นปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเกบ็ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิ�มเตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
1.  คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2.  คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 
3.  คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
4.  คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 


