
 

 

รหัสทัวร ZET1902776 

ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม มิงกุน อมรปุระ [เลสโก เสนหจันทร] 
4 วัน 3 คืน (WE) 
เมืองพุกามวัดมานุหะวัดอนันดาจุดชมวิวทะเลเจดียเจดียชเวสิกอง 
เจดียกุเปยวจีเจดียติโลมินโลวิหารธรรมยันจเีมืองมัณฑะเลย
พระราชวังมัณฑะเลยวดัชเวนันดอว (วัดไมสัก)   วัดกุโสดอลองเรือแมน้ําอิรวดี
เมืองมิงกุนเจดียชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแหงลุมแมน้ําอิรวดี) 
ระฆังยักษมิงกุนเจดียมิงกุน   พระราชวังมัณฑะเลยเจดียชเวนันดอว (วัดไมสัก)
รวมพิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนีสะพานไมสักอูเบ็ง 

 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย – เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – 
วัดอนันดา – จุดชมวิวทะเลเจดีย – เจดียชเวสิกอง (-/L/D) 

07.00  พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร D สายการบิน THAI 
SMILE AIRWAYS โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอิน 

 

 
09.55   นําทานเหินฟ�าสู เมืองมัณฑะเลย ประเทศพมาโดยเท่ียวบิน WE 309 
 (บริการอาหารรอน และเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 
11.20  เดินทางถึง ทาอากาศยานมัณฑะเลย ประเทศพมา หลังผานพิธีการตรวจคนเขา

เมืองรับกระเป�าสัมภาระ ผานขั้นตอนศุลกากรแลว เมืองมัณฑะเลย อดีตราชธานีอัน
รุงเรืองของพมา เปนเพียงหน่ึงในไมกี่ เมืองที่ยังคงใชชื่อเดิมเรื่อยมาไมมีการ
เปลี่ยนแปลง ตั้งอยูบนที่ราบอันแหงแลงและเขตทํานาปลูกขาวตามแนวลํานํ้าเอยาวดี
ตอนบน 

 



 

 

 
นําทานออกเดินทางสู เมืองพุกาม โดยรถโคฃปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
4 ชั่วโมง) ทานจะไดชมวิวตลอดสองขางทางท่ีสวยงามดวยธรรมชาติ 
 

 
 



 

 

จากน้ันนําทานชม วัดมนุหะ ตั้งอยูบริเวณตอนใตของหมูบานยินกะบา สรางโดยพระ
เจามานุหะ เพื่อสั่งสมบุญไวชาติหนาจึงไดสรางวัดน้ีไว ดวยโครงสรางพระวิหาร
คอนขางแคบทําใหพระพุทธรูปถูกสรางอยางเบียดเสียดอยูภายใน ตามประวัติกลาว
วาพระเจามานุหะไดถูกจับมาเปนเชลย ณ เมืองแหงน้ี ดวยความศรัทธาจึงสรางวัด
แหงน้ีเปนตัวแทนของตนและครอบครัว สื่อความหมายของวัดน้ีดวยความอึดอัด
เบียดเสียดดั่งตนเองที่ถูกจับมาเปนเชลยตองอยูอยางอึดอันเชนเดียวกันกับโครงสราง
ของวัดแหงน้ี ดานในประกอบดวยพระพุทธรูป 3 องคน่ังขัดสมาธิ และอีก 1 องคเปน
พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ดานหนาของวัดน้ีจะมีบาตพระสีทองขนาดใหญ  

 

ทานสามารถทําบุญหรือทานที่มีความ
ประสงคจะทําบุญขาวสารก็สามารถทําไดที่
วัดแหงน้ี 1 กระสอบราคาประมาณ 4 หมื่น
จาด หรือประมาณ 1 พันบาทไทย และทาน
จะไดรับใบอนุโมทนาบัตรอีกดวย  
 
นําทานชม วัดอานันดา เปนมหาวิหารขนาดใหญที่ขึ้นชื่อไดรับการยกยองวาเปน 
“เพชรน้ําเอกของพุทธศิลป�สกุลชางพุกาม” เปนที่รูจักเหนือวิหารทั้งหลาย สรางโดย
พระเจาจานสิตา เมื่อกอนยอดพระเจดียยังเปนสีขาวเหมือนกับพระเจดียองคอ่ืนๆของ
พุกาม แตรัฐบาลพมาไดมาทาสีทองทับเมื่อป พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสราง
อานันทวิหารครบรอบ 900 ป ตะวันตก 
 



 

 

 
 
นําทานสู จุดชมวิวทะเลเจดีย ที่สวยงาม และหมูบานเกาแกของเมืองพุกาม ใหทาน
ไดเก็บภาพความประทับใจ พรอมชมพระอาทิตยลอยลับขอบฟ�า 

 



 

 

 
นําทานสักการะ เจดียชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธของพมา) สรางเปนทรงรูป
สถูป แบบดั้งเดิมของพมาโดยแท มีลักษณเปนสีทองขนาดใหญ สรางขึ้นหลังพระ
เจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพื่อใชบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายสวน 
มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ ทั้งที่เปนธาตุจากไหปลารา พระนลาฎ ตลอดจนพระ
เขี้ยวแกวของพระเจาอโนรธา ซึ่งเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญที่สุดของอาณาจักรพุกาม 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร … พิเศษ !!! พรอมชมโชวการแสดงหุนเชิด
โบราณ (1) 

ที่พัก BAGAN LANDMARK / GRACIOUS BAGAN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือ
เทียบเทา  

 
วันที่สอง พุกาม – เจดียกุเปยวจี – เจดียติโลมินโล – วิหารธรรมยันจ ี– เมืองมัณฑะเลย – 

พระราชวังมัณฑะเลย – วัดชเวนันดอว (วัดไมสัก) – วัดกุโสดอ (B/L/D) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

จากน้ันนําทานชม เจดียกุเปยวจี สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ สิ่งที่โดด
เดนคือภาพจิตรกรรมบนฝาผนังอยางสวยงามมีอายุเปนรอยๆป เรียกไดวาสวยที่สุด
ในพุกามก็วาได ความพิเศษของเจดียแหงน้ีน้ันก็คือลายจิตกรรมบนฝาผนังที่เกาแกจน
ตองมีการปดชองทุกทางที่มีแสงผานเขามาเพ่ือเปนการป�องกันไมใหแสงเขามาทําลาย
จิตรกรรมบนฝาผนัง 
 



 

 

 
 
นําทานชม เจดียติโลมินโล เปนวัดที่สรางแบบกออิฐถือปูนบนฐานกวางดานละ 43 
เมตร องคเจดียสูง 46 เมตร ภายในวิหารมีชองบันไดเดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได และ
วิหารแหงน้ีไดชื่อวาเปนวิหารองคสุดทายที่มีการสรางในแบบสถาปตยกรรมพุกาม 
ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องคที่ช้ันที่หน่ึงและช้ันที่สองของวิหาร ภายในมีชองแสง
ที่เมื่อสองกระทบพระพุทธรูปแลวงดงามมาก องคพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในน้ัน
มีความแตกตางจากที่เห็นกันโดยทั่วไป อยางไรก็ตามนักปราชญชาวพมาบางรายได
ตีความวา “ติโลมินโล” อาจเพี้ยนเสียงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรือ “ผูไดรับพรอัน
เปนมลคลจากสามโลก” น่ันเอง 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (3) 
นําทานชม วิหารธรรมมายันจี วิหารที่วัดน้ีไดชื่อวาใชความหนาแนน ความละเอียด
พิถีพิถันในการสรางมากที่สุดในพมาก็วาได หลังจากน้ันนําทานกลับสูเมืองมัณฑะเลย
ผานเสนทางเดิม 
 



 

 

 
 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร … พิเศษ !!! เมนูกุงแมนํ้าเผา (4) 
ที่พัก SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL  ร ะ ดั บ  3  ด า ว ห รื อ

เทียบเทา  
 

วันที่สาม เมืองมัณฑะเลย – ลองเรือแมนํ้าอิรวดี – เมืองมิงกุน – เจดียชินพิวมิน (ทัชมาฮา
ลแหงลุมแมนํ้าอิรวดี) – ระฆังยักษมิงกุน – เจดียมิงกุน – พระราชวังมัณฑะเลย 
– เจดียชเวนันดอว (วัดไมสัก) – วัดกุโสดอ (B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
 หลังจากน้ันนําทาน ลองเรือแมนํ้าอิรวดี สูเมืองมิงกุน นําทานชม เจดียชินพิวมิน 

(ทัชมาฮาลแหงลุมแมนํ้าอิรวดี) ที่เปนอนุสรณสถานแหงความรักอันยิ่งใหญไมแพ
กัน โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระเจาปดุง ทรงสรางไวแดพระมหาเทวี
ชินพิวมิน ซึ่งถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร จนเปนที่กลาวขานวาเปน “ทัชมาฮาลแหง
ลุมอิรวด”ี 

 



 

 

 
 

ณ เจดียแหงน้ีจะมีการสรางดุจทางขึ้นสูสวรรคประกอบดวยลายคลื่น 7 ชั้น 
เปรียบเสมือนสวรรคทั้งเจ็ดชั้น มีมุมถายรูป
สวย ๆ มากมาย ที่เปนไฮไลทมากสําหรับ
การมาเยื่อนน้ันก็คือเด็ก ๆ ชาวพมาที่อาศัย
อยูบริ เวณ น้ันจะมาเปนตากลองให  ซึ่ ง
ฝไมลายมือการถายภาพของเด็ก ๆ ที่น้ีถือได
วาเปนมืออาชีพเลยก็วาไดทั้งการถายภาพ 
การจัดทาทางการโพส ใหทานจะสนุกสนาน
กับการถายภาพ สวนคาตอบแทนก็ 100-
200 บาท หรือจายเปนเงินสกุลจาด แลวแต
ทานจะพิจรณาให โดยใหเด็ก ๆ ทดลองถาย
ใหกอนที่จะใชบริการ รับรองวาทานจะไดรับภาพถายสวย ๆ กลับบานอยางแนนอน 
** ตัวอยางภาพจากเด็กชาวพมาที่ถาย ** 

 
 
 



 

 

 
จากน้ันนําทานชม ระฆังยักษมิงกุน ซึ่งพระเจาปะดุงทรงสรางไว เปนระฆังสัมฤทธิ์ท่ี
ใหญที่สุดในประเทศพมา น้ําหนักประมาณ 90 ตัน ระฆังน้ีสูง 4 เมตร มี
เสนผาศูนยกลางที่ปากกวาง ราว 5 เมตร นับวาเปนระฆังที่แขวนอยูซึ่งใหญที่สุดใน
โลก 
 

 
          
นําทานชม เจดียมิงกุน ซึ่งมีความหมายวาเจดียที่สรางไมเสร็จ พระเจาปดุงมี
พระราชดําริจะสรางเจดียมิงกุน หรือ “เจดียจักรพรรดิ” ที่ใหญที่สุดและสูงกวาเจดีย
ใดๆในสุวรรณภูมิประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีน โดยทรงมุงหวัง
ใหยิ่งใหญเทียบเทามหาเจดียในสมัยพุกามและใหญโตโอฬารยิ่งกวาพระปฐมเจดีย
ในสยาม 
 



 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (6) 
นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย สรางโดยพระเจามินดง เปนอาคารไมตกแตงดวย
ปูนปم�นมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกตางจากวัดอ่ืนๆตอมาถูกไฟไหมหมด ขณะน้ี
ทางการพมาไดกอสรางขึ้นมาใหมในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย สรางขึ้น
เมื่อยายราชธานีมาจากอมรปุระ เปนพระราชวังขนาดใหญมีประตูเขาถึง 12 ประตู 
ตัวพระราชวังเปนหมูอาคารไมและตึก ประกอบดวยทองพระโรงพระที่น่ัง และตําหนัก
ตางๆ ทั้งหมดถูกไฟไหมเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 แตปจจุบันทางการพมาไดจําลอง
ขึ้นใหมอีกครั้งบนฐานเดิม นําทานชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเกาของพมา  
 



 

 

 
 
นําทานชม วัดชเวนันดอร ชมอาคารไมสักทองสลักเสลาดวยลวดลายที่งามวิจิตร 
อาคารน้ีเคยเปนพระตําหนักที่ประทับของพระเจา มินดง เมื่อส้ินพระชนมลงแลว พระ
เจาทีบอ (กษัตริยองคสุดทายของพมา) ไดรื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแตงดวย
ไมแกะสลักเลาเรื่องมหาชาดก 10 ชาติที่ยังคงความสมบูรณมากที่สุด  
 



 

 

 
 
นําทานชม วัดกุโสดอ  ซึ่งครั้งหนึงเคยเปนที่ทําการสังคานราพระไตรปฎกครั้งที่ 5 มี
แผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ และไดลงกินเนสบุควา 
“เปนหนังสือที่ใหญที่สุดในโลก” ไดเวลอันสมคสรนําทานเดินทางกลับสูสนามบิน
มัณฑะเลย 
 



 

 

 
 
 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7) 
ที่พัก SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL  ร ะ ดั บ  3  ด า ว ห รื อ

เทียบเทา  
 
วันที่สี่ เมืองมัณฑะเลย – รวมพิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี – สะพานไมสักอูเบ็ง – 

สนามบินมัณฑะเลย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/L/-) 
04.00 น. นําทานรวมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมลางพระพักตรพระมหามัยมุนี (1 ใน 5 

สิ่งศักด์ิสิทธิ์สูงสุดของพมา) ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่อง 
เครื่องกษัตริยที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” ที่พระเจากรุงยะ
ไขทรงหลอขึ้นที่ เมืองธรรมวดี  เมื่อป  พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุมดวย
ทองคําเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต ในป 
พ.ศ.2327 พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี หรือวัดยะไข (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) 
เพ่ือประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ. 2422 สมัยพระเจา สีปอ กอนจะเสีย
เมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวที่ปดพระละลาย 



 

 

เก็บเน้ือทองไดน้ําหนักถึง 700 บาท ตอมาในป พ.ศ. 2426 ชาวพมาไดเรี่ยไรเงิน
เพ่ือบูรณะวัดขึ้นใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึง
นับไดวาเปนวัดที่สรางใหมที่สุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา 
โดยรอบๆระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้ง
ที่ 1 สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับเขาสูท่ีพัก 

 

 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
 จากน้ันนําทานสู อมรปุระ เปนอีกหน่ึงเมืองของพมาที่ยังคงมนตขลังมาจนปจจุบัน ซึ่ง

สามารถสัมผัสไดจากวิถีชีวิตความเปนอยู รวมไปถึงอารยธรรมอันเกาแกของเมืองที่
สามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียที่ตั้งเรียงรายอยูรอบ ๆ ตัวเมืองนํา
ทานชม สะพานไมสักอูเบ็ง สะพานที่สรางดวยไมสักและยาวที่สุดในโลก ตัวสะพานน้ี
ทอดยาวถึง 2 กิโลเมตร ขามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ 



 

 

 
 
12.05  นําทานเหินฟ�ากลับสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ WE 310 
 (บริการอาหารรอน และเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 
14.35  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 
** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกคร ั�งกอ่นทําการออกต ั�ว

เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



 

 

 
อัตราคาบริการ 

 
 

กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญ 
หองละ  2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม ราคาไมรวมตั๋ว

เคร่ืองบิน 

23 – 26 พฤศจิกายน 2562 13,999 3,500 9,999 
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 13,999 3,500 9,999 
02 – 05 ธนัวาคม 2562 12,999 3,500 8,999 
07 – 10 ธันวาคม 2562 14,999 3,500 10,999 
14 – 17 ธันวาคม 2562 13,999 3,500 9,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท** 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน 
ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง
ราคา 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนมัดจาํทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็ม

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนนั้นทางบริษัทจะ

ไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุก
ครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 

 



 

 

ใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษนีํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวร
สวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

หมายเหตุ : ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ
ทาน 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซีต่องชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารอง

ที่น่ัง  



 

 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิ
การเดินทางในทัวรนั้นๆ 

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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเทีย่วหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการ
ดังน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 



 

 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2.   ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดี
ที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 
 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี 
 แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่

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

นําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  
3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 

สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 
3.3 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่อง

ในทุกกรณี 



 

 

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเป�าเดินทาง โหลดใตเครื่องในทุกกรณี ใหนําติดตัวขึ้นเครื่อง
เทาน้ัน !! 
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