
 

 

รหัสทัวร ITV2000563 
ทัวรพมา มัณฑะเลย สกายน อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (WE)  
มัณฑะเลย - เมืองสกายน - วัดเจดียนางนม - เมืองอังวะ - วดัมหาอองเหม - Barayar 
Monastery - หมูบานมิงกุน - เจดียมงิกุน - เจดียชินฟวมิน - พระราชวังมัณฑเลย - วดักุ
โสดอ-พิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุน ี       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
WE202:ทัวรพมา มัณฑะเลย สกายน อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน 

นําทานเดินทางสูดินแดนแหงพระพุทธศาสนา  
รวมเดินทางไปกราบไหวพระและทําบุญ ชมและสัมผัสกับวัฒนธรรม ขนบประเพณี 

ประเทศพมา   
∞ชมทัศนียภาพเมืองสกายน ลุมแมนํ้าอิระวดี ถายรูปกับเจดียทรงคว่ํา วัดเจดียนางนม  
∞นั่งรถมาชมเมืองอังวะ ชมอาคารไมสัก Barayar Monastery 
∞ลองเรือชมวิถีชีวิตหมูบานมิงกุน ชมเจดียมงิกุนและระฆังมิงกุน  
∞ถายรูปกับเจดียสีขาวสะอาดตา เจดียชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน)  
∞พระราชวังมัณฑะเลย พระราชวังไมสักทีส่วยงามที่สุดแหงหนึง่ในเอเชีย ชมวัดกุโสดอ 
∞นมัสการพระมหามยัมุนี อันเปนสิ่งศักด์ิสทิธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา 
∞พิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุนี 
∞ผานชมสะพานไมอูเบ็ง สะพานไมที่ยาวทีสุ่ดในโลก 

พัก:โรงแรมมัณฑะเลย 2คืน   เมนูพิเศษ:เมนูกุงแมนํ้าเผา 
เดินทางโดยสายการบินไทยสมายลแอรเวย  

 
 
 
 
 
 
 

 
วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย - เมืองสกายน - วัดเจดียนางนม - เมอืงอังวะ - วัด

มหาอองเหม                                   Barayar Monastery                                                               
ไ อาหารกลางวนั,เย็น  

06.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4  
เคานเตอร E โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ 

09.55 น. ออกเดินทางสูกรุงมัณฑะเลย โดยสายการบนิไทยสมายล เท่ียวบินที ่WE309 
(มีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

11.20 น. เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว  
(เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก2-
6ป ไมเสริม

เตียง 
พักเด่ียว

เพิ่ม ที่นั่ง 

23-25 มกราคม 2563 9,888 
ไมมีราคา

เด็ก 
Infant 

5,000฿ 

3,500 25 
20-22 กุมภาพันธ 2563 10,888 3,500 25 
29 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 

2563 11,888 3,500 25 
12-14 มีนาคม 2563 10,888 3,500 25 
21-23 มีนาคม 2563 11,888 3,500 25 



 

 

เท่ียง   ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย ออกเดินทางสูเมือง เดินทางสู เมืองสกายน ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ 

ทานจะไดชม ทัศนียภาพของเมืองสกายนลุมแมนํ้าอิระวด ีเจดียจํานวนมากมายที่ตัง้
เรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝم�งแมนํ้า สกายนเปนราชธานีไดเพียง 59 ป ภายหลงัเกิด
การชิงอํานาจกัน สุดทายพระเจาโดะมินพญา ไดรบัชัยชนะจึงยายเมอืงหลวงใหมมา
ตั้งที่ปากแมนํ้ามิดแง ตรงที่บรรจบกับแมนํ้าอริวด ีจนเปนที่ตั้งของเมอืงอังวะในเวลา
ตอมา ชมเจดีย 

กวงมดูอรหรือ วัดเจดียนมนาง สรางโดย
พระเจาตาหลูเมื่อป ค.ศ. 1636 ใชเปนที่
ประดษิฐานพระเขี้ยว แกว หรือพระทันต
ธาตุที่ไดมาจาก ลังกา เจดียนี้เปนเจดียทรง
โอควํ่า แบบสิงหล หรอืเจดียทรงลังกา ม ี
ตํานานเลาวาองคระฆังทรงกลมผา ครึ่งซกีนี ้
ไดตนแบบมาจากถัน พระ ชายาคนโปรด

ของพระเจาตาหลูองค เจดียมีความสูง 46 เมตร เสนรอบ วงวัดได 274 เมตร และ
ใชอิฐในการกอสรางมากถึง 10,126,552 กอน แลวชม Umin Thonse` Pagoda 
or 30 Caves Pagoda เจดียอูมินทงแส ภายในมี พระพุทธรูป 45 องค
ประดษิฐานเรียงกันเปนครึ่งวงกลมจากนั้น ขึน้เขา สกายนเปนภูเขาขนาดกลาง มีจดุ
ชมวิวทีคุ่ณสามารถมองเห็นเจดียตางๆ ที่วางตัว อยูตามไหลเขา มองเรื่อยไปจนสุด
ถึงแมนํ้าอิระวด ี นําเท่ียวชม เมืองอังวะ ดวยรถมา ซึ่งอังวะเปนราชธานี อีกแหงหนึ่ง
ของพมา ชมประตูเมืองทางทิศเหนือที่เรียกวา คาวเซตั่นคา เปนประต ูที่ปจจบุันมี
ความสมบูรณที่สุด และใชเปนประตูสําหรับทาํพิธีสระผมใน เทศกาล ติ่นจาน
(สงกรานต) ของชาวพมา ชม หอคอยเมืองอังวะ เปนสวนหนึ่ง ของพระราชวัง เพ่ือ
ใช สังเกตการณขาศึก สรางขึ้นในป  ค.ศ.1822 หลังจากที่เกิด แผนดินไหวในป ค.ศ.
1838 หอแหงนี้เกิดการเอียงตัว แตไดรบัการบูรณะเปน โครงสรางเดิมนี้เปนหนึ่งใน
รูปแบบสถาปตยกรรมพมาในชวงตนศตวรรษที ่19 ชม วัดมหาอองเหม บอนซาน 
สรางโดยพระนางเมนมุเหสีในพระเจาบาจีดอ จากนั้น ชม Barayar Monastery 
สรางโดย พระเจาบายีดอ ป ค.ศ.1834 ไมสกัที่มี ขนาดใหญ สวยงามไดซุมประต ู
บานประตูหรือหลังคา ซึ่งอาคารแหงนี้มีเสาไมสัก รองรับนํ้าหนกัอยูถึง 267 ตน 

 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   



 

 

  :นําทานเขาสูที่พักโรงแรม   V Hazel Hotel , Apex Hotel หรอื  Ye Link 
Hotel  หรือเทียบเทา 
 

  

  
 
วนัที่สอง     หมูบานมิงกุน - เจดียมิงกุน - เจดียชินฟวมิน - พระราชวังมัณฑเลย - วัดกุ

โสดอ                                                                                                                      
                                                                                              ไ  
อาหารเชา,กลางวัน,เย็น  

 เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานสูเมืองมิงกุน โดยการ ลองเรือไปตาม
แมนํ้าอิระวดี สูมิงกุน หมูบานมิงกุน ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของอมรปุระ แตอยูบนเกาะกลาง
ลํานํ้าอิรวดีและไปไดดวยเสนทาง เรือเทานั้น 
ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีที่มีลักษณะ  
เปน“กึ่งบานกึ่งแพ” เนื่องจากระดับนํ้าอิรวดีใน
แต ละฤดู กาลจะมี ค วามแตกต างกั นม าก 
โดยเฉพาะฤดูนํ้า หลากระดับนํ้าจะขึ้นสูงกวาฤดูแลงกวา 10 เมตร ชาวพมาจึงนิยม
สรางบานกึ่งแพ คือถานํ้าขึ้นสูงก็รวมแรงกันยกบานขึ้นที่ดอนครั้นนํ้าลงมากก็ยกบาน
มาตั้งใกลนํ้า เพื่อความสะดวกสบายในการใชแมนํ้าในชีวิตประจําวัน  นําทานชม 
เจดียมิงกุน รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง ดวยภายหลังทรง
เคลื่อนทัพไปตียะไขแลวสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลยเปน



 

 

ผลสําเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทําการ ใหญขึ้นและยากขึ้น ดวยการทําสงครามแผ
ขยายไปรอบดานพรอมกับเกณฑแรงงาน ขาทาสจําน วน มากกอสรางเจดียมิงกุน
หรือเจดียจักรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีนโดยทรง
มุงหวังใหยิ่งใหญเทียบเทามหาเจดียในสมัยพุกามและใหญโตโอฬารยิ่งกวาพระปฐม
เจดียในสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเปนเจดียที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิสงผลใหขาทาสชาวยะ
ไขหรืออาระกันจํานวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยูในเขตเบงกอลเปน
ดินแดนในอาณัติของอังกฤษแลวทําการซองสุมกําลังเปนกองโจรลอบโจมตีกองทัพ
พมา  โดยพมากลาวหาวาอังกฤษหนุนหลังกลายเปนฉนวนใหเกิดสงครามอังกฤษ-
พมาอันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพมาเสียเมืองใน
ที่สุดอยางไรก็ตามงานกอสรางเจดียมิงกุนดําเนิน
ไปไดเพียง 7 ป พระเจาปดุงเสด็จสวรรคต ระฆัง
มิงกุน พระเจาปดุงโปรดฯใหสราง โดยสําเร็จ 
เพื่ออุทิศถวายแดมหาเจดียมิงกุนจึงตองมีขนาด
ใหญคูควรกัน คือเปนระฆังยักษที่มีเสนรอบวงถึง 
10 เมตร สูง 3.70 เมตร นํ้าหนัก 87 ตันเลาขาน
กันวา พระเจาปดุงทรงไมตองการใหมีใครสราง
ระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งใหประหารชีวิตนายชาง
ทันทีที่สรางเสร็จ ปจจุบันถือเปนระฆังยักษที่มี
ขนาดเล็กกวาระฆังแหงหนึ่งแหงพระราชวังเครมลิ
นในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวาระฆังเครมลิ
นแตกราวไปแลวชาวพมาจึงภาคภูมิใจวาระฆังมิง
กุนเปนระฆังยักษที่ยังคงสงเสียงกองกังวานทั้งนี้
เคยมีการทดสอบความกวางใหญของระฆังใบนี้ 
โดยใหเด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยูใตระฆังไดถึง 100 คน เจดียชินพิวมิน (เมียะ
เต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวาเปนเจดียที่สวยสงามากแหง
หนึ่งสรางขึ้นในป พ.ศ.2359 โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระเจาปดุง 
เพื่อเปนอนุสรณแหงความรักที่พระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมินซึ่งถึงแกพิราลัย
กอนเวลาอันควร จึงไดรับสมญานามวา “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี” หลังจากนั้น
เดินทางกลับมายังมัณฑะเลย  

เท่ียง       ไรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
บาย จากนั้นนําทานชม พระราชวังมณัฑะเลย พระราชวังที่

สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่ง



 

 

ของเอเชียในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 
มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ�ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษไดทิ้งระเบิดจํานวน
มากมายถลมพระราชวงั-มัณฑะเลยของพมาดวยเหตุผลวาพระราชวังนี้เปนแหลง
ซองสุมกําลังของกองทัพญี่ปุ�นพระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปนพระราชวังไมสักกถ็ูกไฟ
ไหม เผาราบเปนหนากลองหลงเหลือก็แตป�อมปราการและคูนํ้ารอบพระราชวัง ที่ยัง
เปนของดั้งเดิมอยูปจจบุันพระราชวังที่เห็นอยูเปน  พระราชวงัที่รัฐบาลพมาไดจําลอง
รูปแบบของพระราชวงัของเกาขึน้มา นําทานชม วัดกุโสดอ  ซึง่ครั้งหนึ่งเคยเปน
สถานที่ทําการสังคายนาพระไตรปฎกครัง้ที่ 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด  
84,000 พระธรรมขันธ และหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา “หนงัสือที่ใหญที่สดุใน
โลก” ตรงประตูทางเขาวัด ดานซายมือจะพบกับรปูหลอโลหะของพระเจามินดง นั่ง
อยูทางเดินเขาสูวัดทั้งสองขางจะมีภาพเขียนพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระเจามิ
นดง อาคารดานหนาพระเจดียสีทองขนาดใหญ ประดษิฐานพระพุทธรูปนั่ง ปางมาร
วิชัย ศิลปะแบบกองบอง(ยุคสุดทาย) อยูในมณฑปทางทิศใต พระเจดียสีทองอราม มี
รูปรางศิลปะเหมือนเจดียชเวชกิองที่พุกามสงางามนาเลื่อมใสมาก สวนทางดาน
ซายมือ จะพบกับตนพกิุล ขนาดยักษ อายุประมาณ 250 ป ชาวพมามีความเชื่อวา 
ถานําไมไปคํ้ากิ่งของตนพิกุลยักษตนนี ้จะชวยสะเดาะเคราะหตออายุใหยืนยาว 
เหมือนไมคํ้าโชคชะตาราศีของคนไทยในภาคเหนือ  วัดชเวอินบิน เปนวัดที่อยูทาง
ตอนใตของ แมนํ้าเอยาวด ีอยูไมไกลจากวัดพระมหามัยมุนมีากนกั สรางเมื่อป 1895 
มีงานแกะสลักไมสักภาพพุทธประวัติยคุศตวรรษที่ 13 ฝมือปราณีตออนชอยมีความ
งดงามและนาทึ่งมาก เปนวัดที่มีพระและเณรเปนจํานวนมากมาจําพรรษาเพ่ือศึกษา
เลาเรียนพระไตรปฎกในวัดนี้  เขามัณฑะเลย เปนจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม
ที่สุดของเมืองมัณฑะเลย ซึ่งมีความสูงถงึ 240 เมตร มบีันไดจากไหลเขาขึ้นสูยอด
เขาจํานวน 1729 ขั้น มีหลังคาคลุมบันไดตลอดจนถึงยอดระหวางทางขึ้นขันไดจะมี
ศาลเล็กๆใหสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนระยะๆอยู 3 จุดคือ 1.วิหารบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ 2.พระพุทธรูปชเวยัตดอรขนาดใหญประทับยืน 2 องค 3.วิหารซูตอง
พญา 

 
เย็น  ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
  นําทานเขาสูที่พักโรงแรม   V Hazel Hotel , Apex Hotel หรอื  Ye Link 
Hotel  หรือเทียบเทา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่สาม  พิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุนี - สนามบิน 
                                                                                                                            
ไ อาหารเชา  
      เชา พิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุนี นมัสการพระมหามัยมุน ีอันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเปนตนแบบ
พระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่อง
กษัตริยที่ไดรบัการขนานนามวา “พระพุทธรูป
ทองคําเนื้อนิ่ม” เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมือง
ของประเทศพมา คําวา มหามัยมุน ีแปลวา 
"ผูรูอันประเสริฐ ดวยความเชื่อวาพระพุทธ
มหามัยมุนีนี้เปนพระพุทธรูปที่มีชีวิต ดวยเหตุ
ที่ไดรับประทานพร หรอืบางตํานานก็กลาววาไดรับประทานลมหายใจจาก
พระพุทธเจาจึงมีประเพณีลางพระพักตรถวายโดยทุกวันตอนเชาในเวลาประมาณ  
04.00 น 
จากนั้นกลับโรงแรม   
ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินมณัฑะเลย  

12.05 น.        เดินทางกลับสู ประเทศไทยเที่ยวบินที่ WE310 
14.35 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

........................................................................................ 
หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ

, การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 



 

 

หมายเหตุ :อัตราคาบริการขางตน เปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้น
เมื่อทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการ
เดินทางได บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณีทีท่าน
เดินทางมาจากตางจังหวัดโดยเคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจงบริษัทกอนทําการจองตัว๋
เคร่ือง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได 
 
อัตราคาบริการรวม:คาตั๋วเครื่องบนิไปกลบั พรอมที่พัก 2คืน พักหองละ  2-3ทาน  อาหารทัวร 
(เชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่าตามรายการ) บตัรทองเที่ยวสถานที่ตางๆ คารถ คาจอดรถ คาทาง
ดวน คามคัคุเทศก คานํ้าหนักกระเป�าไมเกนิ 20กก. คาประกนัอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงนิ
1,000,000บาทคารักษาพยาบาลโดยความคุมครองเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประกันภัยที่บริษัททําไว(ไมครอบคลุมประกันสุขภาพ)**รวมคาภาษีสนามบินทุกแหงและคาภาษี
นํ้ามันของสายการบนิตามรายการ   *คาบรกิารนี้รับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น   
 
ราคาทัวรไมรวม:คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร 
ทีวีชองพิเศษ คาทําหนังสอืเดินทาง คาซักรดี คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 
กก.) คาวีซาพาสปอรตตางดาว  คาภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลคาเพ่ิม  7%, นกัทองเท่ียว
ชาวตางชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท) ,  
คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,000บาท ตอทริป/ทาน ,หัวหนาทัวร 300บาท ตอทรปิ/ทาน  
 
 เงื่อนไขในการจอง:มดัจําทานละ 5,000 บาทตอทาน  และ ชาํระสวนที่เหลือกอนวันเดินทาง
อยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเชค็ธนาคารถูกระงับ
การจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นบัจากวันเดินทางไป-
กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบรษิัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผดิชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอน
เงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ 
 
การยกเลิกการจอง:เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด เมื่อทานตกลง
จองทัวรโดยจายเงินมดัจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ 
เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น  



 

 

หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลกูคาและบริษัทฯ และเมื่อทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือ
วาทานยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแลว 
 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน 
โดยจะแจงใหกบัทานไดทราบลวงหนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง  
2) ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
สามารถแกไขได  
3) ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การ
กอจลาจล การปฏิวตั ิอุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด หรือ คาใชจาย
เพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา 
หรือ จากอุบัติเหตตุาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตามสถานการณท่ีมีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบิน
อาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการ
บิน   
5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบรกิารตามท่ีจองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง 
ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
เนื่องจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจัดเปน
ตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเตม็มี
เงื่อนไข   
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจดัจะดําเนิน
โดยสุดความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบรกิารนั้น ๆ  
7) การประกนัภยั ที่บริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบตัิเหตุจาก
การเดินทางทองเที่ยวเทานั้น ไมไดครอบคลมุถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบรษิัทได และทางบริษทัถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทาน
ชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบรษิัท ประกัน
ทั่วไป)  
7) มัคคุเทศก พนกังานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทานั้น  
8) ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทน



 

 

ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอื่น ๆ  
 
 

 


