
 

 

รหัสทัวร ZET1900873 
ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน 4 วัน 3 คืน (PG) 
จุดชมวิวทะเลเจดีย เจดียชเวสิกอง วัดอานันดา วัดมนุหะ วัดกุบยางกี เจดียติโลมินโล  
วิหารธรรมมายันจี สะพานไมสักอูเบ็ง เจดียมิงกุน เจดียชินพิวเม เจดียกวงมูดอร วัดชเวนันดอร  
พระราชวังมัณฑะเลย วัดกุโสดอ   

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย – เมืองมัณฑะเลย – เมืองพุกาม – ชมวิว

พระอาทิตยตก – ทะเลเจดีย (-/L/D) 
09.00  พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 3 เคานเตอร C สายการบิน 

BANGKOK AIEWAYS โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกในการเช็คอิน 
(ทุกทานสามารถใชบริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS 
ของสายการบินได กอนเวลา BOADING TIME) 

12.15   นําทานเหินฟ�าสู เมืองมัณฑะเลย ประเทศพมาโดยเที่ยวบิน PG709 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (1) 
13.40  เดินทางถึง ทาอากาศยานมัณฑะเลย ประเทศพมา หลังผานพิธีการตรวจคนเขา

เมืองรับกระเป�าสัมภาระ ผานข้ันตอนศุลกากรแลว เมืองมัณฑะเลย อดีตราชธานีอัน
รุงเรืองของพมา เปนเพียงหน่ึงในไมก่ีเมืองที่ยังคงใชช่ือเดิมเร่ือยมาไมมีการ
เปล่ียนแปลง ต้ังอยูบนที่ราบอันแหงแลงและเขตทํานาปลูกขาวตามแนวลําน้ําเอยาว
ดีตอนบน 

 

 
 
นําทานออกเดินทางสู เมืองพุกาม โดยรถโคฃปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
4 ช่ัวโมง) ทานจะไดชมวิวตลอดสองขางทางที่สวยงามดวยธรรมชาติ 
นําทานสู จุดชมวิวทะเลเจดีย ท่ีสวยงาม และหมูบานเกาแกของเมืองพุกาม ใหทาน
ไดเก็บภาพความประทับใจ พรอมชมพระอาทิตยลอยลับขอบฟ�า 



 

 

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร … พิเศษ !!! พรอมชมโชวหุนเชิดโบราณ (2) 
ท่ีพัก GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเทา หรือระดับเดียวกัน  
 
วันที่สอง เมืองพุกาม – เจดียชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดียติโล

มินโล – วิหารธรรมมายันจี   (B/L/D) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

เมืองพุกาม พุกามไดช่ือวาเปนเมืองแหงทะเลเจดีย หรือ ดินแดนแหงเจดียส่ีพันองค 
เพราะในสมัยรุงเรืองเคยมีเจดียมากมายถึง 4,446 องค ปจจุบันเหลือแคเพียง 
2,217 องค เจดียแหงแรกของพุกามคือ เจดียชเวซีโกน สรางโดยพระเจาอโนรธามัง
ชอ ปฐมกษัตริยแหงอาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการสรางเจดีย เจดียองคใหญ
สุดจะเปนเจดียท่ีกษัตริยทรงสราง และองคที่มีขนาดเล็กถัดมาเปนการสรางโดยเหลา
ขุนนาง อํามาตย ลดหล่ันลงมาตามบรรดาศักด์ิ 
 

 
 
นําทานสักการะ เจดียชเวสิกอง (1 ใน 5 ส่ิงศักด์ิสิทธของพมา) สรางเปนทรงรูปสถูป 
แบบด้ังเดิมของพมาโดยแท มีลักษณเปนสีทองขนาดใหญ สรางข้ึนหลังพระ
เจาอโนรธาข้ึนครองราชย เพ่ือใชบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลาย
สวน มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ ทั้งท่ีเปนธาตุจากไหปลารา พระนลาฎ ตลอดจน
พระเข้ียวแกวของพระเจาอโนรธา ซ่ึงเปนกษัตริยท่ียิ่งใหญที่สุดของอาณาจักรพุกาม 
นําทานชม วัดอานันดา เปนมหาวิหารขนาดใหญท่ีข้ึนช่ือไดรับการยกยองวาเปน 
“เพชรน้ําเอกของพุทธศิลป�สกุลชางพุกาม” เปนที่รูจักเหนือวิหารทั้งหลาย สรางโดย



 

 

พระเจาจานสิตา เม่ือกอนยอดพระเจดียยังเปนสีขาวเหมือนกับพระเจดียองคอ่ืนๆ
ของพุกาม แตรัฐบาลพมาไดมาทาสีทองทับเม่ือป พ.ศ. 2533 เพ่ือสมโภชการสราง
อานันทวิหารครบรอบ 900 ป ตะวันตก 
 

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร…พิเศษ เมนูกุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว (4) 

จากน้ันนําทานชม วัดมนุหะ ต้ังอยูบริเวณตอนใตของหมูบานยินกะบา สรางโดยพระ
เจามานุหะ เพ่ือสั่งสมบุญไวชาติหนาจึงไดสรางวัดน้ีไว ดวยโครงสรางพระวิหาร
คอนขางแคบทําใหพระพุทธรูปถูกสรางอยางเบียดเสียดอยูภายใน 
 

 
 

จากน้ันนําทานชม วัดกุบยางกี สรางโดยพระโอรสของพรเขาจันสิทธะ ส่ิงท่ีโดดเดน
คือภาพจิตรกรรมบนฝาผนังอยางสวยงาม เรียกไดวาสวยที่สุดในพุกามก็วาได 



 

 

 

 
 

นําทานชม เจดียติโลมินโล เปนวัดที่สรางแบบกออิฐถือปูนบนฐานกวางดานละ 43 
เมตร องคเจดียสูง 46 เมตร ภายในวิหารมีชองบันไดเดินข้ึนสูระเบียงช้ันบนได และ
วิหารแหงน้ีไดช่ือวาเปนวิหารองคสุดทายที่มีการสรางในแบบสถาปตยกรรมพุกาม 
ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องคที่ช้ันที่หน่ึงและช้ันท่ีสองของวิหาร ภายในมีชอง
แสงที่เมื่อสองกระทบพระพุทธรูปแลวงดงามมาก องคพระพุทธรูปท่ีประดิษฐาน
ภายในน้ันมีความแตกตางจากท่ีเห็นกันโดยทั่วไป อยางไรก็ตามนักปราชญชาวพมา
บางรายไดตีความวา “ติโลมินโล” อาจเพ้ียนเสียงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรือ “ผู
ไดรับพรอันเปนมลคลจากสามโลก” น่ันเอง 
นําทานชม วิหารธรรมมายันจี วิหารท่ีวัดน้ีไดช่ือวาใชความหนาแนน ความละเอียด
พิถีพิถันในการสรางมากท่ีสุดในพมาก็วาได  

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (5) 
ท่ีพัก GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเทา หรือระดับเดียวกัน  
 
วันที่สาม พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไมอูเบง – มัณฑะเลย  – เมืองมินกุน – ลองเรือ

แมน้ําอิระวดี – เจดียมิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดียชินพิวเม (B/L/D) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
 จากน้ันนําทานสู อมรปุระ เปนอีกหน่ึงเมืองของพมาท่ียังคงมนตขลังมาจนปจจุบัน 

ซึ่งสามารถสัมผัสไดจากวิถีชีวิตความเปนอยู รวมไปถึงอารยธรรมอันเกาแกของเมือง



 

 

ที่สามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียที่ต้ังเรียงรายอยูรอบ ๆ ตัวเมืองนํา
ทานชม สะพานไมสักอูเบ็ง สะพานท่ีสรางดวยไมสักและยาวที่สุดในโลก ตัวสะพานน้ี
ทอดยาวถึง 2 กิโลเมตร ขามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ  

 

 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 
หลังจากน้ันนําทานกลับสู เมืองมัณฑะเลย และนําทานลองเรือเขาสู เมืองมิงกุน เปน
หมูบานริมแมน้ําอิรวดีฝم�งตะวันตก หางจากมัณฑะเลยประมาณ 11 กิโลเมตร นํา
ทานชม เจดียมิงกุน ซึ่งมีความหมายวาเจดียที่สรางไมเสร็จ พระเจาปดุงมี
พระราชดําริจะสรางเจดียมิงกุน หรือ “เจดียจักรพรรดิ” ที่ใหญท่ีสุดและสูงกวาเจดีย
ใดๆในสุวรรณภูมิประดิษฐานพระทันตธาตุท่ีไดจากพระเจากรุงจีน โดยทรงมุงหวัง
ใหย่ิงใหญเทียบเทามหาเจดียในสมัยพุกามและใหญโตโอฬารย่ิงกวาพระปฐมเจดีย
ในสยาม 
 

 
 



 

 

จากน้ันนําทานชม ระฆังมิงกุน ซ่ึงพระเจาปะดุงทรงสรางไว เปนระฆังสัมฤทธิ์ท่ีใหญ
ที่สุดในประเทศพมา น้ําหนักประมาณ 90 ตัน ระฆังน้ีสูง 4 เมตร มี
เสนผาศูนยกลางที่ปากกวาง ราว 5 เมตร นับวาเปนระฆังที่แขวนอยูซึ่งใหญที่สุดใน
โลก 
นําทานชม เจดียชินพิวเม ท่ีเปนอนุสรณสถานแหงความรักอันย่ิงใหญไมแพกัน โดย
พระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระเจาปดุง ทรงสรางไวแดพระมหาเทวีชินพิ
วมิน ซ่ึงถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร จนเปนท่ีกลาวขานวาเปน “ทัชมาฮาลแหง
ลุมอิรวดี 
 

 
 
เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร…พิเศษ เมนูกุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว (8) 
พักที่ SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่ส่ี รวมพิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี – เมืองสกายน – เจดียกวงมูดอ – วัดช

เวนันดอร (วัดไมสัก) – พระราชวังมัณฑะเลย – วัดกุโสดอร – สนามบินมัณฑะเลย – 
สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ(B/L/D) 

04.00 น. นําทานรวมพิธีอันศักด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมลางพระพักตรพระมหามัยมุนี (1 ใน 5 ส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิสูงสุดของพมา) ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเคร่ือง 
เคร่ืองกษัตริยท่ีไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” ที่พระเจากรุงยะ



 

 

ไขทรงหลอข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือป พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุมดวย
ทองคําเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดับทองปางมารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต ใน
ป พ.ศ.2327 พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี หรือวัดยะไข (วัดอาระกัน หรือวัดพยา
จี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ. 2422 สมัยพระเจา สีปอ กอนจะ
เสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวท่ีปดพระ
ละลาย เก็บเน้ือทองไดน้ําหนักถึง 700 บาท ตอมาในป พ.ศ. 2426 ชาวพมาได
เร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวัดข้ึนใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาว
อิตาลีจึงนับไดวาเปนวัดท่ีสรางใหมท่ีสุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุดใน
เมืองพมา โดยรอบๆระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อคร้ัง
กรุงแตกคร้ังที่ 1 สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับเขาสูท่ีพัก 

 

 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองสกายน นําทานผาน ชมภูเขาสกายน ศูนยกลางแหง  
พระพุทธศาสนาที่สําคัญ ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองสกายน ลุมแมน้ําอิระวดี 
เจดียจํานวนมากมายที่ต้ังเรียงรายอยูบนภูเขา 
จากน้ันนําทานชม เจดียกวงมูดอร หรือวัดเจดียนมนางสรางโดยพระเจาตาหลู เม่ือป 
ค.ศ.1636 เพ่ือใชเปนที่ประดิษฐานพระเข้ียวแกว หรือพระทันตธาตุท่ีไดมาจาก
ลังกา องคเจดียมีความสูง 46 เมตร เสนรอบวงวัดได 274 เมตร และใชอิฐในการ
กอสรางมากถึง 10,126,552 กอน 
 



 

 

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

นําทานชม วัดชเวนันดอร ชมอาคารไมสักทองสลักเสลาดวยลวดลายท่ีงามวิจิตร 
อาคารน้ีเคยเปนพระตําหนักที่ประทับของพระเจา มินดง เม่ือส้ินพระชนมลงแลว 
พระเจาทีบอ (กษัตริยองคสุดทายของพมา) ไดร้ือมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแตง
ดวยไมแกะสลักเลาเร่ืองมหาชาดก 10 ชาติท่ียังคงความสมบูรณมากที่สุด  
 

 
 
นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย สรางโดยพระเจามินดง เปนอาคารไมตกแตงดวย
ปูนปم�นมีระเบียงรอบถึง 5 ช้ัน แตกตางจากวัดอ่ืนๆตอมาถูกไฟไหมหมด ขณะน้ี
ทางการพมาไดกอสรางข้ึนมาใหมในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย สรางข้ึน
เมื่อยายราชธานีมาจากอมรปุระ เปนพระราชวังขนาดใหญมีประตูเขาถึง 12 ประตู 
ตัวพระราชวังเปนหมูอาคารไมและตึก ประกอบดวยทองพระโรงพระที่น่ัง และ
ตําหนักตางๆ ท้ังหมดถูกไฟไหมเม่ือสงครามโลกคร้ังที่ 2 แตปจจุบันทางการพมาได
จําลองขึ้นใหมอีกคร้ังบนฐานเดิม นําทานชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเกาของพมา  
 



 

 

 
 

นําทานชม วัดกุโสดอ  ซ่ึงคร้ังหนึงเคยเป�นที่ทําการสังคานราพระไตรปฎกคร้ังที่ 5 มี
แผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ และไดลงกินเนสบุควา 
“เปนหนังสือที่ใหญที่สุดในโลก” ไดเวลอันสมคสรนําทานเดินทางกลับสูสนามบิน
มัณฑะเลย 
 

 
 
19.15   นําทานเหินฟ�ากลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี PG714  
21.40   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
 

************************************************************* 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ัง

กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน 
โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
หองละ  
2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  
เด็กไมมีเตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 

17 – 20 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,000 12,999 
24 – 27 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999 
07 – 10 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999 
14 – 17 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999 
21 – 24 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
05 – 08 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
12 – 15 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
19 – 22 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 
26 – 29 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,000 12,999 
02 – 05 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999 
09 – 12 สิงหาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,000 12,999 
16 – 19 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
23 – 26 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
06 – 09 กันยายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999 
13 – 16 กันยายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999 
20 – 23 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
27 ก.ย. – 30 ก.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
03 – 06 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
04 – 07 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
10 – 13 ตุลาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 
11 – 14 ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,000 12,999 



 

 

17 – 20 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
18 – 21 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
24 – 27 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
25 – 28 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
01 – 04 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
07 – 10 พฤศจิกายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999 
08 – 11 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
14 – 17 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
15 – 18 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
21 – 24 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
22 – 25 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
05 – 08 ธันวาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 
06 – 09 ธันวาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 
07 – 10 ธันวาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 
12 – 15 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
13 – 16 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
14 – 17 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
19 – 22 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
20 – 23 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
21 – 24 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 
26 – 29 ธันวาคม 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 12,999 
27 – 30 ธันวาคม 2562 17,999 17,999 17,999 4,000 13,999 
28 – 31 ธันวาคม 2562 18,999 18,999 18,999 4,000 14,999 
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 18,999 18,999 18,999 4,000 14,999 
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 18,999 18,999 18,999 4,000 14,999 



 

 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน 
ทานละ 1,200 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การไมคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับ
สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนท่ีเหลือ 
กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

 
หมายเหตุ : ต๋ัวเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม

รายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม) 
 
 
 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไม
คืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาต๋ัวไปใหกับการ
สายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ่ีถวนกอนการจองทัวรทุกคร้ัง เพ่ือ
ประโยชนแกตัวทานเอง 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืม
ท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,200บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือ

สํารองท่ีน่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน
ท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการ
ดังน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 



 

 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 
 

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2.   ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ี
เดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน
ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มี
การเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซ่ึงมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบิน
เทาน้ัน  

2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดังน้ี 
 แบตเตอร่ีสํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือข้ึนเคร่ืองบินไดในจํานวนและปริมาณท่ี

จํากัด ไดแก 
4.1 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh 

สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไมมีการจํากัดจํานวน  
4.2 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 

สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไมเกินคนละ 2 กอน 
4.3 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําข้ึน

เคร่ืองในทุกกรณี 



 

 

4. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทาง โหลดใตเคร่ืองในทุกกรณี ใหนําติดตัวข้ึนเคร่ือง
เทาน้ัน !! 

 
************************************************************* 

 
 
 


