
 

 

รหัสทัวร BID2000543 
ทัวรพมา มหัศจรรย พมา พุกาม มัณฑะเลย อมรปุระ 3วัน 2คนื (PG) 
มัณฑะเลย-พุกาม-ชมทุงทะเลเจดีย - วัดเจดยีชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางก-ีวัด
ติโลมินโล-วัดสัญพัญู-วิหารธรรมยันจ ี- พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี-วดัมหากันดายงค-
สะพานไมอุเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย-พระราชวังไมสักชเวนานจอง-วัดกโุสดอ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย-พุกาม-ชมทุงทะเลเจดีย ไ (-/-/เย็น)                                                                                                  

 
10.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาทเตอร F สายการบิน

บางกอกแอรเวย  Bangkok Airway (PG)  
12.15 น.    ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเท่ียวบิน PG 709  ** บริการอาหารบน

เคร่ือง** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

13.40 น.   เดินทางถงึ สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ี
เรียบรอยแลวนําทานเดินทางสูเมืองพุกาม เมืองแหงประวตัิศาสตรของประเทศ
เมียนมาร โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)พักผอนบนรถ
ตามอัธยาศัย 

 
 
 
 

จากนั้น นําทานชมเมืองทะเลเจดียท่ีสวยงามและหมูบานเกาแกเมืองพุกามที่ยังคงวิถีทีช่ีวิตที่
เรียบงาย นําทานชมและเก็บภาพพระอาทิตยลับขอบฟ�า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย  
ทานสามารถมองเห็นทุงทะเจดีย ไดจากจุดชมวิวแหงนี้ 

ค่ํา ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก ทานจะไดชม
การเชิดหุนท่ีดูเหมือนมชีีวิตจริง พรอมลิม้รสอาหารพ้ืนเมือง 

 

  
 
ที่พัก         โรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่สอง พุกาม-วัดเจดียชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-
วัดสัญพัญ-ูวิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลยไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                           

 
07.00 น. ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
                     เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) เมืองแหง

ทะเลเจดียพุกาม ประเทศเมียนมา ไดรับการ
ขึ้นทะเบียนและประกาศเปนมรดกโลกแหง
ใหม ในการประชุมคัดเลือกแหลงมรดกโลก
ครั้งท่ี 43 ณ กรุงบาก ูประเทศอาเซอรไบจาน 
ซึ่งตั้งอยูในเขตแองกระทะกลางดินทราย ลง
มาทางตอนใตของมัณฑะเลยจะพบวาเมอืงที่อยูทามกลางความแหงแลงแหงนี้มีความ
นามหัศจรรยเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะเปนท่ีตั้งของทองทุงแหงวิหาร เจดียท่ีมี
มากกวา 4,000 แหงแลว พุกามยงัเปนราชธานีแรกของชนชาติพมา และมีความ
ยิ่งใหญมานานกวา 200 ป กอนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลและลมสลายกลายเปน
เมืองรางไปในท่ีสุด 

 
 
 
 
 

 



 

 

                จากนั้นชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตัง้อยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง 
เปนวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจนสรางเสร็จเมื่อป 1091 ซึ่งวิหารแหงนี้นับไดวาเปน
วิหารท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพุกาม มีรปูรางเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส มมีุขเด็จย่ืนออกไปท้ัง 
4 ดานซึ่งตอมาเจดียแหงนี้เปนตนแบบของสถาปตยกรรมพมาในยคุตนของพุกาม 
และส่ิงที่นาทึ่งของวิหารแหงนี้ก็คือ ท่ีชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสอง
ลงมาตององคพระ ใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย พาทานชม วัดมนุหา(Manuha 
Temple)ตัง้อยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา สรางเมื่อป 1059 โดยพระเจามนู
หะกษัตริยแหงมอญ เพ่ือส่ังสมบุญไวสําหรับชาติหนา จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขาย
มาสรางวัดนีโ้ครงสรางวิหารคอนขางแคบ มีพระนอนหน่ึงองค กับ พระพุทธรูปอีก
สามองคนั่งเบียดเสียดอยูภายใน สะทอนถึงความคับแคนพระทัยของกษัตริยเชลย
พระองคนี้เปนอยางด ี

 

  
 
                    จากนั้นพาทานเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel)สรางโดยพระโอรสของ

พระเจาจันสิทธะ ส่ิงที่โดดเดนคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียงัคง
เหลืออยู เขาชม วัดติโลมินโล(Htilominlo 
Temple)สรางขึ้นเมื่อป 1211 โดยพระบัญชา
ของพระเจานันตาว-มยา เปนพระโอรสในพระ
เจานรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางหามผูหนึ่งและได
เส่ียงทางเลือกใหเปนราชทายาท เปนวัดสูง 
46 เมตรยาว 43 เมตร เทากันทั้ง 4ดานมี



 

 

พระพุทธรูปประดษิฐฐานอยูทั้ง 4 ทิศท้ังสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกับ
ลวดลายปูนปم�น อันประณีตสวยงามสรางโดยพระติโลมินโลเมื่อป พ.ศ.1761ซึ่งไดรับ
การยกยองวามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก 

เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานแวะชมส่ิงของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ 

เคร่ืองเขิน(Lacquer Ware)ซึ่งยอมรบั
กันวามชีื่อเสียงท่ีสุดในพมา เชน ถวยน้ํา 
จานรอง โถใสของตัง้แตขนาดเล็กถึงใหญ 
หีบใสของตางๆส่ิงที่กําลังเปนท่ีนิยมก็คือ 
โถใสของทําจากขนหางมาสานกับโครงไม
ไผ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลวกับ
ไปคืนรปูไดดังเดมินมัสการ เจดียสัพพัญ ูซึง่เปนเจดียที่สูงท่ีสุดในเมืองพุกาม ชม
วิหารธรรมยันจี(Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เชื่อวา
เปนวัดท่ีใหญที่สุดในเมืองพุกาม สรางขึน้เพือ่ลางบาป ดวยทรงปรวิิตกวาผลกรรม
จากการกระทําปตฆุาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ตั้งโดดเดนยิ่งใหญ
ตระหงานดงัตํานานที่โหดรายไดเลาตอกันมา ไดเวลาสมควร  เดินทางสูเมือง
มัณฑะเลย โดยรถบัสปรับอากาศ(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ค่ํา             ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  กุงแมนํ้าเผา 
ที่พัก          โรงแรมระดับ 3 ดาว ** HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม มัณฑะเลย-พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุน-ีวัดมหากันดายงค-สะพานไมอุ
เบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย-พระราชวังไมสกัชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ            
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็นบนเคร่ือง)                                                                              

 

04.00 น.   นมัสการ พระมหามัยมุนี อนัเปนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเปน
ตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยที่ไดรับการขนานนามวา 
“พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของประเทศพมา คําวา 
มหามัยมุน ีแปลวา "ผูรูอันประเสริฐ ดวยความเชื่อวาพระพุทธมหามัยมุนีน้ีเปน



 

 

พระพุทธรูปที่มีชีวิต ดวยเหตุที่ไดรับประทานพร หรือบางตํานานก็กลาววาไดรับ
ประทานลมหายใจจากพระพุทธเจาจึงมปีระเพณีลางพระพักตรถวายโดยทุกวันตอน
เชาในเวลาประมาณ  04.00 น.จากน้ันกลับโรงแรม 

 

 
 
07.00 น.   ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
                เดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแหงผูเปนอมตะซึ่งอยูทางตอน

ใตของเมืองมัณฑะเลยซ่ึงเปนราชธานีเพียง 76 ป ทานจะไดชมทัศนยีภาพของเมือง
สกาย ลุมแมนํ้าอิระวด ีเจดียจํานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู 

  บนภูเขา และริมฝم�งแมน้ํา ชมสะพานไมอูเบ็ง สะพานไมท่ียาวที่สุดในโลกโดย
ขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู เสาของสะพานใชไมสกัถงึ1,208 ตนซึ่งมีอายุกวา 
200 ปทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสูวดัจอกตอจีซึ่งมีเจดีย
ที่สรางตามแบบวดัอนันดาแหงพุกาม 

                จากนั้นนาํทานชมการตักบาตรพระสงฆ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค ซึ่งเปน
วัดใหญท่ีสุดของพมาท่ีเมืองอมรปรุะ ซึ่งในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียง
แถวดวยอาการสํารวม ในทุกๆวันเวลา 10.30 น.จะมีนักทองเท่ียวจํานวนมาก 
มารวมชืน่ชมการจัดเตรียมตกับาตร ถวายภัตตาหารเพลใหแกพระสงฆ และเณรท่ีมา



 

 

ศึกษาพระธรรมวินัยทีว่ัดมหากันดายน ในเมอืงมัณฑะเลย ท่ีนี่มีพระสงฆ และเณรจํา
วัดอยูเกือบ 1,400 รูป 

 

  
 
เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม พระราชวงัมัณฑะเลย 

(Mandalay Palace)พระราชวงัที่สวนใหญ
กอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามที่สุดแหงหนึ่งของ
เอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือ
สงครามโลกครัง้ที่ 2 วนัท่ี 20 มีนาคม 2488 
เครื่องบินฝ�ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ไดทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถลม
พระราชวังมัณฑะเลยของพมาดวยเหตุผลวาพระราชวังนี้เปนแหลงซองสุมกําลังของ
กองทัพญี่ปุ�นพระราชวงัมัณฑะเลยซึ่งเปนพระราชวังไมสักกถ็ูกไฟไหมเผาราบเปน
หนากลองหลงเหลือก็แตป�อมปราการและคูนํา้รอบพระราชวงัที่ยังเปนของดั่งเดิม
อยูปจจุปนพระราชวังทีเ่ห็นอยูเปนพระราชวงัท่ีรัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของ
พระราชวังของเกาขึ้นมา 

                     จากนั้นนําทานไป พระราชวังไมสักชเวนาน
จอง (Golden Palace Monastry)วังที่
สรางดวยไมสักท้ังหลัง งดงามตามแบบศิลปะ
พมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลาย
แกะสลักประณีตออนชอย ท้ังหลังคา บาน
ประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียดเก่ียวกับพุทธประวตัิและทศชาติของ



 

 

พระพุทธเจา สรางโดยพระเจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซ่ึงเปนปที่พระองคยายราช
ธานีจากอมรปุระมาอยูท่ีเมืองมัณฑะเลยเพ่ือเปนตําหนักยามแปรพระราชฐาน แต
หลังจากท่ีพระองคสิ้นพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีป�อ พระโอรสกท็รงยกวังน้ีถวาย
เปนวัด ถือไดวาเปนงานฝมือที่ประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง  

                นาํทานชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึง่ครัง้หน่ึงเคยเปนสถานท่ีทําการ
สังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 84,000 พระ
ธรรมขันธ และหนังสือกินเนสบุคไดบนัทกึไววา “หนังสือที่ใหญท่ีสุดในโลก” 

 

 
 
                ไดเวลาสมควรนําทุกทานเดินทางกลับสูสนามบินมณัฑะเลย 
19.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินที่ PG 714 
                ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **  
21.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

............................................................................... 
หมายเหตุ : สําหรับลกูคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตต้ังแต 12-21 เมษายน 
2563 
ภัตตาคารชาบูช/ิเปดปกก่ิง+กุงมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปดใหบริการคะ  
พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปดใหบริการ 
โดยทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเปนรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปดใหแทนคะ 



 

 

หมายเหตุ :  
1. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 
หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ 
เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปดของสถานที่ทองเท่ียวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิได
แจงใหทราบลวงหนา ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
2. อาหารทองถ่ิน รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาตจิะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร 
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมทีน่ําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน 
4. ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเท่ียวตางๆ เพื่อประโยชน
ของทานเองและบุคคลอื่น 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเปนรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานั้น 
 
**ทั้งน้ี กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางทุกหนาอยางถีถ่วน หากลกูคา
จายเงินมัดจําแลว 
ทางบริษัทฯจะถือวาลูกคายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด** 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา พมา พุกาม มัณฑะเลย อมรปุระ 3 วัน บิน PG 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

เที่ยวบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง 
เด็กไมมี
เตียง 

พักเดีย่ว 
จอยแลนด 
(ราคายังไม

รวมต๋ัว) 

04 เม.ย.
63 

06 เม.ย.63 

PG709 11.55-
13.20 

PG714 20.10-
22.35 

13,900 13,500 12,900 2,000 9,900 

01 พ.ค.63 03 พ.ค.63 

PG709 11.55-
13.20 

PG714 20.10-
22.35 

13,900 13,500 12,900 2,000 9,900 

02 พ.ค.63 04 พ.ค.63 

PG709 11.55-
13.20 

PG714 20.10-
22.35 

13,900 13,500 12,900 2,000 9,900 

09 พ.ค.63 11 พ.ค.63 

PG709 11.55-
13.20 

PG714 20.10-
22.35 

12,900 12,500 11,900 2,000 8,900 

03 มิ.ย.63 05 มิ.ย.63 

PG709 11.55-
13.20 

PG714 20.10-
22.35 

12,900 12,500 11,900 2,000 8,900 

05 มิ.ย.63 07 มิ.ย.63 

PG709 11.55-
13.20 

PG714 20.10-
22.35 

12,900 12,500 11,900 2,000 8,900 



 

 

27 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 

PG709 11.55-
13.20 

PG714 20.10-
22.35 

12,900 12,500 11,900 2,000 8,900 

**ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ป บริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตรานี้
รวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว** 
 
อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลีย่นแปลงตั๋ว  
 ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม
ตองการเพิม่เงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ี
ไดรับอุบัติเหตรุะหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครอง
โรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบนิปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%และภาษีมูลคาเพิม่ 7% 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,
อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซกัรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาติ,การประทวง,
การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทัง้ทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ 
 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 
 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมยีนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสอื
เดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานกัในดินแดนของอีกฝ�ายหนึ่ง 
เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึง่จะมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 11 สงิหาคม 2558 ทั้งน้ี หากมี
การเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทาน
ละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มฉิะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมตัิ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
กรณยีกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัด
จําโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิน้ 



 

 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 
 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณเีจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพยีง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอืน่ ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็คาใชจายท้ังหมด กรณทีานยกเลิกการเดินทางและมี
ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึน้ไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บรษิทัตองนําไป
ชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดนิทาง  ในกรณทีี่มีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 
วันกอนการเดินทาง 
 กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามทีเ่จาหนาทีท่กุครั้งกอนทําการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลทบิน หรือเวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษทัฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณ ีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถอืวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 
 กรณีใชหนังสอืเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 
 



 

 

รายละเอียดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายกุารใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถงึและไมสามารถเดินทางได ) 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎเิสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตภุยัพิบัติทางธรรมชาต(ิซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึง่ไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเทีย่ว(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้น
กรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึง่อยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัททัวร) 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิน้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว ทางบริษัทฯจะ
ไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของนักทองเทีย่วเองหรือในกรณทีี่กระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสาย
การบิน 
 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น 
 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณทีี่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลีย่นชื่อได 



 

 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra 
Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทวัรทั้งหมด 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายก็ุตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถ
เดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนอืการควบคุมของบริษัทฯ ทางบรษิทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภทีช่ัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคมุของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น 
 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน

ของทานเอง** 


