
 

 

รหสัทวัร ZET1903992 
ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม อมรปุระ [เลทสโก เสนหจันทร EP.2] 4วัน 3คืน (WE) 
เมืองพกุาม – วดัมานุหะ – วัดอนันดา – จดุชมววิทะเลเจดีย  
เจดียชเวสกิอง – เจดียกุเปยวจี – เจดียติโลมนิโล  
วิหารธรรมยันจ ี- ลองเรือแมน้ําอิรวดี – เมืองมิงกุน 
เจดียชินพวิมิน (ทัชมาฮาลแหงลุมแมน้ําอิรวดี)  ระฆังยกัษมิงกุน  
เจดียมงิกุน – พระราชวงัมัณฑะเลย – เจดียชเวนันดอว (วดัไมสัก) – วัดกุโสดอ  
รวมพิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี – สะพานไมสักอูเบ็ง 



 

 

 
วันแรก สนามบนิสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย – เมืองพุกาม – วดัมานุหะ – วดัอนัน
ดา – จุดชมวิวทะเลเจดีย – เจดียชเวสิกอง 
 
07.00  พรอมกันที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 3 เคานเตอร D สายการบิน THAI 

SMILE AIRWAYS โดยมีเจาหนาทีข่องบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอิน 

 
09.55 นําทานเดินทางสู เมืองมัณฑะเลย ประเทศพมาโดยเที่ยวบิน WE 309 บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง 
11.20  เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา หลังผานพธิีการตรวจคนเขาเมืองรับ

กระเป�าสัมภาระ เมืองมัณฑะเลย อดีตราชธานีอันรุงเรืองของพมา เปนเพียงหน่ึงในไมกี่
เมืองที่ยังคงใชช่ือเดิมเร่ือยมาไมมกีารเปล่ียนแปลง ต้ังอยูบนที่ราบอันแหงแลงและเขตทํา
นาปลูกขาวตามแนวลําน้ําเอยาวดีตอนบน 

 

 
 



 

 

นําทานออกเดินทางสู เมืองพุกาม โดยรถโคชปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง) ทานจะไดชมววิตลอดสองขางทางที่สวยงามดวยธรรมชาติ 
 

 
 
จากน้ันนําทานชม วดัมนุหะ ต้ังอยูบริเวณตอนใตของหมูบานยินกะบา สรางโดยพระเจามา
นุหะ เพือ่สั่งสมบุญไวชาติหนาจงึไดสรางวดัน้ีไว ดวยโครงสรางพระวิหารคอนขางแคบทํา
ใหพระพุทธรูปถูกสรางอยางเบียดเสียดอยูภายใน ตามประวติักลาววาพระเจามานุหะไดถกู
จับมาเปนเชลย ณ เมืองแหงน้ี ดวยความศรัทธาจึงสรางวดัแหงน้ีเปนตัวแทนของตนและ
ครอบครัว สือ่ความหมายของวัดน้ีดวยความอึดอดัเบียดเสียดด่ังตนเองทีถ่กูจับมาเปน
เชลยตองอยูอยางอึดอันเชนเดียวกันกับโครงสรางของวดัแหงน้ี ดานในประกอบดวย
พระพทุธรูป 3 องคน่ังขดัสมาธิ และอีก 1 องคเปนพระพทุธรูปปางปรินิพพาน ดานหนา
ของวดัน้ีจะมีบาตพระสีทองขนาดใหญ  
 
 
 



 

 

ทานสามารถทาํบุญหรือทานทีม่คีวามประสงคจะทําบุญขาวสารก็สามารถทําไดทีว่ดั
แหงน้ี 1 กระสอบราคาประมาณ 4 หมื่นจาด หรือประมาณ 1 พันบาทไทย และทานจะ
ไดรับใบอนุโมทนาบัตรอกีดวย  
 
 
 
 
 
 
นําทานชม วัดอานันดา เปนมหาวหิารขนาดใหญที่ขึ้นช่ือไดรับการยกยองวาเปน “เพชรน้ํา
เอกของพุทธศิลป�สกุลชางพกุาม” เปนที่รูจักเหนือวหิารทั้งหลาย สรางโดยพระเจาจานสิตา 
เมื่อกอนยอดพระเจดียยังเปนสีขาวเหมือนกับพระเจดียองคอ่ืนๆของพกุาม แตรัฐบาลพมา
ไดมาทาสีทองทับเมื่อป พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสรางอานันทวิหารครบรอบ 900 ป 
ตะวันตก 
 

 



 

 

 
นําทานสู จดุชมวิวทะเลเจดีย ที่สวยงาม และหมูบานเกาแกของเมืองพกุาม ใหทานไดเกบ็
ภาพความประทับใจ พรอมชมพระอาทติยลอยลับขอบฟ�า 

 

 
 
นําทานสักการะ เจดียชเวสิกอง (1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ิทธของพมา) สรางเปนทรงรูปสถูป 
แบบด้ังเดิมของพมาโดยแท มีลักษณเปนสีทองขนาดใหญ สรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาขึ้น
ครองราชย เพือ่ใชบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลกัษณะเปนสีทอง
ขนาดใหญ ทั้งที่เปนธาตุจากไหปลารา พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ยวแกวของพระ
เจาอโนรธา ซึ่งเปนกษตัริยที่ยิ่งใหญที่สุดของอาณาจักรพกุาม 
 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร … พิเศษ !!! พรอมชมโชวการแสดงหุนเชิดโบราณ 
ที่พัก BAGAN LANDMARK / GRACIOUS BAGAN HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือ

เทียบเทา  
 
 
 



 

 

วันทีส่อง พุกาม – เจดียกุเปยวจี – เจดียติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี – เมืองมัณฑะเลย 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
จากน้ันนําทานชม เจดียกุเปยวจี สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ สิ่งที่โดดเดนคือ
ภาพจติรกรรมบนฝาผนังอยางสวยงามมีอายุเปนรอยๆป เรียกไดวาสวยที่สดุในพกุามก็วา
ได ความพิเศษของเจดียแหงน้ีน้ันก็คอืลายจิตกรรมบนฝาผนังที่เกาแกจนตองมกีารปดชอง
ทุกทางที่มแีสงผานเขามาเพื่อเปนการป�องกันไมใหแสงเขามาทําลายจิตรกรรมบนฝาผนัง 
 

 
 
นําทานชม เจดียติโลมินโล เปนวัดที่สรางแบบกออิฐถือปูนบนฐานกวางดานละ 43 เมตร 
องคเจดียสงู 46 เมตร ภายในวิหารมชีองบันไดเดินขึ้นสูระเบียงช้ันบนได และวิหารแหงน้ี
ไดช่ือวาเปนวิหารองคสุดทายทีม่กีารสรางในแบบสถาปตยกรรมพุกาม ภายในวหิารมี
พระพทุธรูป 4 องคที่ช้ันที่หน่ึงและช้ันที่สองของวิหาร ภายในมชีองแสงที่เมือ่สองกระทบ
พระพทุธรูปแลวงดงามมาก องคพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในน้ันมคีวามแตกตางจากที่



 

 

เห็นกันโดยทัว่ไป อยางไรก็ตามนักปราชญชาวพมาบางรายไดตีความวา “ตโิลมินโล” อาจ
เพี้ยนเสียงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรือ “ผูไดรับพรอันเปนมลคลจากสามโลก” น่ันเอง 

 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

นําทานชม วิหารธรรมมายันจ ีวหิารที่วดัน้ีไดช่ือวาใชความหนาแนน ความละเอียด
พิถีพถิันในการสรางมากที่สุดในพมาก็วาได หลังจากน้ันนําทานกลับสูเมืองมัณฑะเลยผาน
เสนทางเดิม 
 

 
 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร … พิเศษ !!! เมนูกุงแมน้ําเผา 
ที่พัก SHWEPHUY HOTEL หรือเทียบเทา  

 
วันทีส่าม เมืองมัณฑะเลย – ลองเรือแมน้ําอิรวดี – เมืองมิงกนุ – เจดียชินพิวมิน (ทัชมาฮา

ลแหงลุมแมน้ําอริวดี)  ระฆังยักษมิงกุน – เจดียมิงกุน – พระราชวังมัณฑะเลย – 
เจดียชเวนันดอว (วัดไมสกั) – วัดกโุสดอ 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  



 

 

หลังจากน้ันนําทาน ลองเรือแมน้ําอริวดี สูเมอืงมิงกุน นําทานชม เจดียชินพิวมิน (ทชัมา
ฮาลแหงลุมแมน้ําอริวดี) ที่เปนอนุสรณสถานแหงความรักอันยิง่ใหญไมแพกัน โดยพระ
เจาบากะยดีอว พระราชนัดดาในพระเจาปดุง ทรงสรางไวแดพระมหาเทวีชินพวิมิน ซึ่งถึง
แกพริาลัยกอนเวลาอันควร จนเปนทีก่ลาวขานวาเปน “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี” 

 

 
 
 

ณ เจดียแหงน้ีจะมกีารสรางดุจทางขึ้น
สูสวรรคประกอบดวยลายคลื่น 7 ช้ัน 
เปรียบเสมือนสวรรคทัง้เจด็ช้ัน มมีุมถายรูป
สวย ๆ มากมาย ที่เปนไฮไลทมากสําหรับ
การมาเย่ือนน้ันก็คอืเด็ก ๆ ชาวพมาที่อาศัย
อยูบริเวณน้ันจะมาเปนตากลองให ซึ่ง
ฝไมลายมือการถายภาพของเด็ก ๆ ที่น้ีถือ
ไดวาเปนมืออาชีพเลยก็วาไดทั้งการ
ถายภาพ การจัดทาทางการโพส ใหทานจะ



 

 

สนุกสนานกับการถายภาพ สวนคาตอบแทนก ็100-200 บาท หรือจายเปนเงินสกุลจาด 
แลวแตทานจะพิจรณาให โดยใหเด็ก ๆ ทดลองถายใหกอนที่จะใชบริการ รับรองวาทานจะ
ไดรับภาพถายสวย ๆ กลบับานอยางแนนอน ** ตัวอยางภาพจากเด็กชาวพมาที่ถาย ** 

 
 
จากน้ันนําทานชม ระฆังยักษมิงกุน ซึ่งพระเจาปะดุงทรงสรางไว เปนระฆังสมัฤทธิท์ี่ใหญ
ที่สุดในประเทศพมา น้ําหนักประมาณ 90 ตัน ระฆังน้ีสูง 4 เมตร มีเสนผาศูนยกลางที่
ปากกวาง ราว 5 เมตร นับวาเปนระฆังที่แขวนอยูซ่ึงใหญที่สุดในโลก 
 

 
          
นําทานชม เจดียมิงกุน ซึ่งมคีวามหมายวาเจดียที่สรางไมเสร็จ พระเจาปดุงมีพระราชดําริ
จะสรางเจดียมงิกุน หรือ “เจดียจกัรพรรดิ” ที่ใหญที่สุดและสูงกวาเจดียใดๆในสุวรรณภมูิ
ประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีน โดยทรงมุงหวังใหยิ่งใหญเทียบเทามหา
เจดียในสมัยพุกามและใหญโตโอฬารยิ่งกวาพระปฐมเจดียในสยาม 
 



 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 

นําทานชม พระราชวงัมัณฑะเลย สรางโดยพระเจามินดง เปนอาคารไมตกแตงดวยปูนปم�น
มีระเบียงรอบถึง 5 ช้ัน แตกตางจากวัดอ่ืนๆตอมาถกูไฟไหมหมด ขณะน้ีทางการพมาได
กอสรางขึ้นมาใหมในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย สรางขึ้นเมื่อยายราชธานีมาจาก
อมรปุระ เปนพระราชวงัขนาดใหญมีประตูเขาถึง 12 ประต ูตวัพระราชวังเปนหมูอาคารไม
และตึก ประกอบดวยทองพระโรงพระที่น่ัง และตาํหนักตางๆ ทั้งหมดถูกไฟไหมเมือ่
สงครามโลกคร้ังที ่2 แตปจจุบันทางการพมาไดจําลองขึ้นใหมอีกคร้ังบนฐานเดิม นําทาน
ชมทศันียภาพของเมืองหลวงเกาของพมา  
 



 

 

 
 
นําทานชม วัดชเวนันดอร ชมอาคารไมสักทองสลักเสลาดวยลวดลายทีง่ามวิจิตร อาคารน้ี
เคยเปนพระตําหนักทีป่ระทับของพระเจา มินดง เมือ่สิ้นพระชนมลงแลว พระเจาทีบอ 
(กษตัริยองคสดุทายของพมา) ไดร้ือมาถวายวดัภายในอาคารยังตกแตงดวยไมแกะสลักเลา
เร่ืองมหาชาดก 10 ชาติที่ยังคงความสมบูรณมากที่สดุ  
 



 

 

 
นําทานชม วัดกุโสดอ  ซึ่งคร้ังหนึงเคยเปนที่ทาํการสังคานราพระไตรปฎกคร้ังที ่5 มีแผน
ศิลาจารึกพระไตรปฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ และไดลงกินเนสบุควา “เปน
หนังสือที่ใหญที่สุดในโลก” ไดเวลอันสมคสรนําทานเดินทางกลับสูสนามบินมัณฑะเลย 
 

 



 

 

 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก SHWEPHUY HOTEL หรือเทียบเทา  
 
วันทีส่ี ่ เมืองมัณฑะเลย – รวมพิธลีางพระพักตรพระมหามัยมุนี – สะพานไมสักอูเบ็ง – 

สนามบนิมัณฑะเลย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
 
04.00 น. นําทานรวมพิธีอันศักดิ์สทิธิ์ในพิธีกรรมลางพระพักตรพระมหามัยมุน ี(1 ใน 5 สิ่ง

ศักดิส์ิทธิ์สงูสดุของพมา) ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเคร่ือง เคร่ือง
กษตัริยที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” ที่พระเจากรงุยะไขทรงหลอ
ขึ้นที่เมอืงธรรมวด ีเมื่อป พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 น้ิว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 นิว้ ทรง
เคร่ืองประดับทองปางมารวชัิย หนาตกักวาง 9 ฟุต ในป พ.ศ.2327 พระเจาปดุงไดสราง
วัดมหามุนี หรือวัดยะไข (วดัอาระกัน หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และ
ในป พ.ศ. 2422 สมัยพระเจา สีปอ กอนจะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัด
ทองคํา จึงทําใหทองคาํเปลวที่ปดพระละลาย เก็บเน้ือทองไดน้ําหนักถงึ 700 บาท ตอมา
ในป พ.ศ. 2426 ชาวพมาไดเร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัขึ้นใหมมขีนาดใหญกวาเดิมโดยสาย
การออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวัดที่สรางใหมที่สดุแตประดิษฐาน
พระพทุธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา โดยรอบๆระเบียงเจดียยงัมีโบราณวตัถุที่นําไปจาก
กรุงศรีอยุธยาเมื่อคร้ังกรุงแตกคร้ังที ่1 สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับเขาสูทีพ่ัก 

 



 

 

 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 จากน้ันนําทานสู อมรปรุะ เปนอีกหน่ึงเมืองของพมาที่ยังคงมนตขลังมาจนปจจุบัน ซึง่

สามารถสมัผัสไดจากวถิีชีวติความเปนอยู รวมไปถงึอารยธรรมอันเกาแกของเมอืงที่
สามารถพบเห็นไดจากเหลาวดัอารามและเจดียที่ต้ังเรียงรายอยูรอบ ๆ ตัวเมืองนําทานชม 
สะพานไมสกัอูเบง็ สะพานที่สรางดวยไมสกัและยาวที่สุดในโลก ตัวสะพานน้ีทอดยาวถงึ 
2 กิโลเมตร ขามทะเลสาบตองตะมาน ของเมอืงอมรปุระ 

 



 

 

 
 
12.05  นําทานเดินทางสู กรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WE 310 บริการอาหารรอน และเครื่องดื่ม

บนเครื่อง 
14.35  ถึง สนามบนิสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
 
*รายการทวัรอาจมีการปรับเปล่ียน เพือ่ใหสอดคลองกับสภาพการณ ณ วันเดินทาง 
ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และผลประโยชนของผูเดินทางเปนหลัก* 
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอน

ทําการ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

** 
** ขอขอบพระคุณที่เลอืกใชบริการ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญ 
หองละ  2-3 ทาน พักเดี่ยวเพ่ิม ราคาไมรวมตั๋ว

เครื่องบิน 

18 – 21 มกราคม 2563 12,999 3,500 9,999 
01 – 04 กุมภาพันธ 2563 13,999 3,500 9,999 
08 – 11 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบชูา) 15,999 3,500 9,999 

15 – 18 กุมภาพันธ 2563 13,999 3,500 9,999 
22 – 25 กุมภาพันธ 2563 14,999 3,500 9,999 
29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 14,999 3,500 9,999 
07 – 10 มีนาคม 2563 14,999 3,500 9,999 
14 – 17 มีนาคม 2563 14,999 3,500 9,999 
 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทปิคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 
ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
 
ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษทัจะ
ไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณใีดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกบัการสาย
การบนิเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทกุครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัว
ทานเอง 
 
โรงแรมทีพั่กอาจมีการสลบัปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
 
สําหรับอตัราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง 
หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบรกิาร เพ่ือใหคณะไดออกเดนิทาง ตามความตองการของผูเดินทาง 
 



 

 

หมายเหต ุ: ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบนิ 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

   
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถงึคาอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่
นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทปิคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิน่ ทานละ 1,500บาท/ทรปิ/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมดัจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองทีน่ั่ง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกาํหนด รวมถงึ
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถอืวานักทองเที่ยวสละสิทธกิาร
เดินทางในทวัรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 



 

 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรอืเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บริษทั
อยางใดอยางหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการ

ที่ชําระแลว 
2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่

ชําระแลว 
2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคนืเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้หมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสาํรองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศจะไม
มีการคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถงึ 15 คน 
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงนิ
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 



 

 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มนัีกทองเที่ยวรวมเดนิทางนอยกวา 
15 ทาน โดยจะแจงใหกบันักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศทีม่ีวี
ซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการทีม่ีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาทีท่างบริษทักาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายนิดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกบัทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้น้ี
บริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวทีม่ิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏวิติั  อุบัติเหต ุความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน 
 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซปิ
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดงักลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  



 

 

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดงัน้ี 
 แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถอืขึ้นเคร่ืองบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด 

ไดแก 
4.1 แบตเตอร่ีสํารองทีม่ีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh 

สามารถนําขึ้นเคร่ืองไดไมมกีารจาํกัดจาํนวน  
4.2 แบตเตอร่ีสาํรองทีม่คีวามจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 

สามารถนําขึ้นเคร่ืองไดไมเกินคนละ 2 กอน 
4.3 แบตเตอร่ีสาํรองทีม่คีวามจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้น

เคร่ืองในทกุกรณี 
4. หามนําแบตเตอร่ีสาํรองใสกระเป�าเดินทาง โหลดใตเคร่ืองในทกุกรณี ใหนําติดตวัขึ้นเคร่ือง

เทาน้ัน !! 
 
 
 
 


