
 

  
  

มณัฑะเลย-์มินกนุ-สกายส-์องัวะ-พกุาม 4วนั3คืน 

สมัผสัอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณข์องพม่า 

อ่ิมบญุ....นมสัการมหาบชูาสถาน...เจดียศ์กัด์ิสิทธ์ิค ู่บา้นค ู่เมืองพม่า 

 

 

เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์โหลดกระเป๋าได ้20 กิโลกรมั 

พิเศษ!!นัง่เลา้จนบ์างกอกแอรเ์วย ์บริการอาหารรอ้นและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

 
 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 
 

 ร่วมพธิศีกัดิส์ทิธ ิล์า้งพระพกัตร ์พระมหามยัมณีุ ส ิง่ศกัดิส์ทิธ ิส์งูสดุ 1 ใน 5 มหาบชูาสถาน 
 ชมอาทติยอ์สัดงทา่มกลางความย ิง่ใหญ่ของทุ่งทะเลเจดยี ์เมอืงพกุาม 
 เทีย่ว เมอืงสกายน ์ชมววิยอดดอยสกายน ์

 ชมววิทีเ่ขา มณัฑะเลยฮ์ลิล ์จุดชมววิทวิทศันท์ ีส่วยทีส่ดุของเมอืงมณัฑะเลย  ์
 เทีย่วเมอืงมงิกนุ ลอ่งแม่น า้อริะวดชีม เมอืงมงิกนุ ระฆงัมงิกุน เจดยีม์งิกนุ และ ทชัมาฮาลพมา่  
 ชม สะพานไมอ้เูบ็ง สะพานไมส้กัทีย่าวทีส่ดุโลก  
 เมนพูเิศษ!!! กุง้แมน่ า้เผา  

 สามารถใชห้อ้งรบัรองของสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ด ้
 พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 4 ดาว 

 
 
 
 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

05 – 08 ต.ค. 60 (ปรบัราคา) 18,900.- 5,000.- 

19 – 22 ต.ค. 60(ปรบัราคา) 19,900.- 5,000.- 

02 – 05 พ.ย. 60 22,900.- 5,000.- 

16 – 19 พ.ย. 60 24,900.- 5,000.- 

07 – 10 ธ.ค. 60 21,900.- 5,000.- 

21 – 24 ธ.ค. 60 23,900.- 5,000.- 

29 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 60 (วนัปีใหม)่ 25,900.- 5,000.- 

30 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 60 (วนัปีใหม)่ 25,900.- 5,000.- 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายุต า่กว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 15,900 บาท 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– พระราชวงัมณัฑะเลย ์ – วหิารชเวนนัดอร ์ – วดักุโสดอ – MANDALAY 

HILL ( - / - / D ) 

 
09.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

BANGKOK AIRWAYS (PG) โดยมีเจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น และทา่นยังสามารถใชห้อ้ง

รับรองของสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ดอ้ีกดว้ย 
12.00 น.    ออกเดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยเทีย่วบนิ PG709  ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.20 น.    เดนิทางถงึ เมอืงมณัฑะเลย ์(เวลาทีป่ระเทศพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาท)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง

เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางไปชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์รอยอดตีสดุทา้ยกอ่นพม่าเสยีเมือง น าทา่น
ชม วหิารชเวนนัดอร ์สรา้งดว้ยไมสั้กทองทัง้หลังและเคยเป็นทีป่ระทับน่ังสมาธขิองพระเจา้มนิดงพระราช
บดิาของพระเจา้สีป้อจนสิน้พระชนม์ชพีทีว่หิารแหง่น้ี น าทา่นชม วดักุโสดอ ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นสถานทีท่ า
การ สังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มีแผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ ์และหนังสอื
กนิเนสสบ์ุ๊คไดบั้นทกึไวว้่า “หนังสอืที่ใหญ่ทีส่ดุในโลก” จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่MANDALAY HILL ซึง่

เป็นจุดชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามที่สดุของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์
เกอืบทัง้เมือง เชญิทา่นบันทกึภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Best Western Shwe Pyi Thar หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว (เมอืงมณัฑะเลย)์  
           โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

วนัทีส่อง เมอืงพุกาม – เจดยีช์เวสกิอง – วดัอนนัดา – วหิารธรรมยนัจ ี – วหิารตโิลมนิโล – ชเวกุจ ี –  

เจดยีส์พัพญัญู – วดัมนุหา – วดักุบยางก ี– เจดยีช์เวซานดอว ์( B / L / D ) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองพุกาม โดยสารการบนิ Asian Wings Airways  เทีย่วบนิที ่ YJ201  
08.10 น. เดนิทางถงึ เมอืงพุกาม ชมตลาดเชา้เมืองพุกามชมวถิชีวีติของชาวพุกาม จากนัน้น าท่านชม เจดยีช์เวสิ

กอง ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแทม้ีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของ
พระพุทธเจา้ตอ่จากนัน้น าทา่นชม วดัอนนัดา ซึง่วหิารแหง่น้ีนับไดว้่าเป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในพุกามมี
รปูรา่งเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุสมีมขุยืน่ออกไปทัง้4ดา้นซึง่ตอ่มาเจดยีแ์หง่น้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าใน

ยคุตน้ของพุกามและสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแหง่น้ีกค็อืชา่งไดท้ าการสอ่งแสงสว่างเขา้ไปในวหิารเฉพาะใหต้รง
องค์พระประธานท าใหม้องดโูดดเดน่สวยงามมากชม วหิารธรรมยนัจ ีทีตั่ง้โดดเด่นยิง่ใหญ่ตระหง่านดัง
ต านานทีโ่หดรา้ยตอ้งตามไปฟัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าทา่นชม วหิารตโิลมนิโล ทีสั่นนษิฐานว่าน่าจะเพี้ยนมา จากค าว่า “ ตโิลกมงคล ” จากนัน้พาทา่นเทีย่ว

ชม ชเวกุจ ีแปลว่าถ ้าทองทีย่ ิง่ใหญง่ดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีอ่ยูใ่นชว่งตอ่ของศลิปะพุกามยคุแรกและยคุ
หลัง จากนัน้น าทา่น นมสัการเจดยีส์พัพญัญ ูซึง่เป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในเมืองพกุามมีความสงูถงึ 6 เมตร วดั
มนุหา ทีส่รา้งโดยพระเจา้มนูกษัตรยิแ์หง่มอญ ชม วดักุบยางก ีสรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธะสิง่
ทีโ่ดดเดน่คอืภาพจติกรรมฝาผนังทีง่ดงามทีส่ดุในพุกาม ทียั่งคงเหลอือยู ่น าทา่นน่ังรถมา้ไปชมพระอาทติย์
ยามอัสดงที ่เจดยีช์เวซานดอว ์ทีตั่ง้อยูก่ลางทะเลเจดยี ์ทา่นสามารถมองเห็น ทะเลเจดยีไ์ดอ้ยา่งชัดเจน 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Bagan Airport  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

            โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 
วนัทีส่าม  มณัฑะเลย ์ –  เมอืงมงิกุน – ลอ่งเรอืแมน่ า้อริะวด ี – เจดยีพ์ญาเธยีรดาน – เมอืงสกายน ์ –  

เจดยีก์วงมูดอร ์หรอืวดัเจดยีน์มนาง – เจดยีอ์มูนิทงแส ่– เมอืงองัวะ ( B / L / D ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.25 น. ออกเดนิทางสูมั่ณฑะเลย ์โดยสารการบนิ Asian Wings Airways  เทีย่วบนิที ่ YJ202 

08.55 น.  เดนิทางถงึ เมอืงมณัฑะเลย ์จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมงิกุน โดยการ ล่องเรอืทวนน า้อริะวด ีชม
ความอลังการของการคยี ์สรา้งเจทีจ่ะสรา้งใหใ้หญท่ีส่ดุในโลก แตก่็ใชเ้วลาเพียง ๙ ปี พระเจา้ปดงุ  จงึได ้
สวรรคตกอ่นทีจ่ะสรา้งเสร็จ ความอลังการของศลิปะการสรา้งเจดีย์นัน้ แฝงดว้ยความงดงาม และความ
มหัศจรรยข์องชา่งชาวบา้นทีม่กีารสรา้งองคเ์จดยีจ์ าลองไว ้รมิฝ่ังน ้าอริะวด ีหรอื เอยาวด ี(หาก)นอกจากน้ียัง



 

ม ีระฆงัมงิกุน ซึง่เป็นระฆังทีห่ลอ่เตรยีมไวส้ าหรับพระเจดยี ์มีความใหญเ่ป็นอันดับทีส่องของโลกรองจาก 
ระฆังในประเทศรัสเซยี  การลอ่งเรอืทวนน ้าอริะวดทีา่นจะไดสั้มผัสกับวถิชีวีติของคนพม่า ทีอ่าศัยอยูส่องฝ่ัง

น ้า และบนเรอืทีด่เูรยีบง่ายและมีสเน่หท์ีป่ระทับใจ เป็นความทรงจ าทีด่ ีซึง่ครัง้หนึง่ ของสองฝ่ังเจา้พระยา
เคยเป็นเชน่นัน้มากอ่นครัน้สมัยกอ่นรัชกาลที ่๗ ของ  ไทย จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม เจดยีพ์ญาเธยีรดาน 
เจดยี์ทีง่ดงามน้ี สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2359 เพื่อใหเ้ปรยีบเสมือนเจดียจ์ุฬามณี ที่ตัง้อยูเ่หนือเขาพระสเุมร ุ
ตามความเชือ่ในไตรภมูพิทุธศาสนาทีว่า่ คอืแกนกลางจักรวาล ซึง่ถกูลอ้มรอบดว้ยสัตตบรพัินธ ์และมหานที
สทัีนดรทัง้ 7 ชัน้ พระเจดยีอ์งคน้ี์ยังถกูสรา้งใหเ้ป็นสักขพียานรักของราชนกิลุอังวะ โดยพระเจา้บากะยดีอว์ 
เพื่อเป็นอนุสรณส์ถานแหง่ความรักทีม่ตีอ่พระมเหสชีนิพวิเม ทีส่ ิน้พระชนมไ์ปกอ่นทีพ่ระเจา้บากะยดีอว์จะขึน้
ครองราชย ์แมจ้ะไม่ใชห่นิอ่อนเหมือนทัชมาฮาล แตก่็ไดร้ับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแหง่ลุม่อริวด”ี 

 
 
 
 

 
 
 

 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่นชม เมอืงสกายน ์ชมววิยอดดอยสกายน์ ประมานพุทธศตวรรษที ่19 มีเจา้เชือ้สายไทยใหญ่
เมืองสกายน์ นามสอยนุ รวบรวมผูค้นแลว้ตัง้ตนเป็นกษัตยิอ์ยูท่ีเ่มืองสกายน์หรอืสะแกง ทีตั่ง้ปัจจุบันอยูใ่หล ้
เนนิเขาบนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าอริวด ีหา่งจากมัณฑะเลยไ์ปทางทศิใตป้ระมาณ 10 กโิลเมตร สกายน์เป็น
ราชธานีไดเ้พียง 59 ปี ภายหลังเกดิการชงิอ านาจกันสดุทา้ยพระเจา้โดะมนิพญา ไดรั้บชัยชนะจงึยา้นเมือง
หลวงใหม่มาตัง้ทีป่ากแมน่ ้ามดิแง ตรงทีบ่รรจบกับแม่น ้าอริวด ีจนเป็นทีตั่ง้ของเมืองอังวะในเวลาตอ่มาดอย
สกายน์นัน้เป็นภเูขาขนาดกลาง มีจุดชมววิที ่ คณุสามารถมองเห็นเจดยีต์า่งๆ ทีว่างตัวอยูต่ามไหลเ่ขาโดยมี
แม่น ้าอิรวดีไหลผ่านเป็นฉากดา้นหลัง ซึง่จุดชมววิที่ว่านั้นอยู่บนเจดียซ์ุนอูปุยะชนิ บนยอดดอยสกายน์ 
หลังจากนัน้ชม เจดยีก์วงมูดอร ์หรอื วดัเจดยีน์มนาง สรา้งโดยพระเจา้ตา้หลู ่เมื่อปี ค.ศ. 1636 เพื่อใช ้

เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้หรอืพระทันตธาตทุีไ่ดม้าจากลังกา เจดยี์น้ีเป็นเจดยีท์รงโอคว ่าแบบสงิหล 
หรอืเจดยีท์รงลังกา มี  ต านานเลา่วา่องคร์ะฆงัทรงกลมผ่าคร ึง่ซกีน้ี ไดต้น้แบบมาจากถัน พระชายาคนโปรด
ของพระเจา้ตา้หลู ่องคเ์จดยีม์ีความสงู 46 เมตร เสน้รอบวงวัดได ้274 เมตร และใชอ้ฐิในการกอ่สรา้งมากถงึ 
10,126,552 กอ้น แลว้ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดยีอ์ูมนิทงแส ่ภายใน
มีพระพุทธรปู 45 องคป์ระดษิฐานเรยีงกันเป็นครึง่วงกลมจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองหลวงโบราณ เมอืง
องัวะ หลังจากอาณาจักรพุกามอันยิง่ใหญ่ลม่สลายลงก็มีการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึน้ที่เมืองอังวะ ในปี 
พ.ศ. 1907 โดยพระเจา้โดมินพญา และช่วงแรกของอาณาจักรน้ีจัดไดว้่าเป็นยุคทองแห่งศลิปะและ
วรรณกรรมของพม่าแต.่..ดว้ยเหตแุหง่บรเิวณทีตั่ง้ทีย่ากตอ่การป้องกันภัยจากศัตรอูาจจะเพราะมีแม่น ้าแยก
เมืองออกเป็น 2 ฝ่ังท าใหถ้กูไทยใหญ ่และ มอญรกุรานจนตอ้งลม่สลายลงในปี พ.ศ. 2070 จากนัน้น าทา่น
เดนิทางกลับมัณฑะเลย ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Best Western Shwe Pyi Thar หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว (เมอืงมณัฑะเลย)์  
  โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 
 
 

 



 

วนัทีส่ ี ่  นมสัการพระมหามยัมุน ี– วดักุสนิารา – เมอืงอมรปุระ – วดัมหากนัดายง – สะพานไมอู้เบ็ง   

                     ( B / L / - ) 

 

เชา้ตรู ่ น าทา่นไปนมัสการ พระมหามยัมุน ีอันเป็นสิง่ศักดิส์ทิธ ิส์งูสดุ1ใน5แหง่ของพมา่
ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรปูทองค าขนาดใหญท่รงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดร้ับการขนาน
นามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนือ้นิม่” ทีพ่ระเจา้กรงุยะไข่ทรงหล่อขึน้ทีเ่มือง
ธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7นิ้วหุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว
ทรงเครือ่งประดับทองปางมารวิชัยหนา้ตักกวา้ง9ฟตุในปีพ.ศ.2327พระเจา้ปดุง
ไดส้รา้งวัดมหามนีุ หรอืวัดยะไข ่(วัดอาระกนั หรอืวัดพยาจี) เพื่อประดษิฐานพระ
มหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สปีอกอ่นจะเสยีเมืองพม่าใหอั้งกฤษ
ไดเ้กดิไฟไหมวั้ดทองค าจงึท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลายเก็บเน้ือทองได ้
น ้าหนักถงึ700บาทตอ่มาในปีพ.ศ.2426ชาวพม่าไดเ้รีย่ไรเงนิเพื่อบูรณะวัดขึน้
ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจงึนับไดว้่าเป็นวัดทีส่รา้งใหม่ที่สดุแต่

ประดษิฐานพระพุทธรปูเกา่แกท่ี่สดุในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียงเจดียยั์งมีโบราณวัตถทุี่น าไปจากกรงุศรี
อยธุยาเมื่อครัง้กรงุแตกครัง้ที ่1 พรอ้มทัง้รว่มพธิกีารอันส าคัญลา้งพระพักตรถ์อืเป็นการสักการะเพื่อความเป็นสริ ิ
มงคล หลังจากนัน้ เชญิทุกท่านรว่มท าบุญบูรณ วดักุสนิารา ซึง่มีอายหุลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพุทธ
ไสยาสน์ ปางปรนิพิพาน สวยงามมาก  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอมรปุระ เมืองแหง่ผูเ้ป็นอมตะซึง่อยูท่างตอนใต ้
ของเมืองมัณฑะเลย ์ซึง่เป็นราชธานีเพียง76ปีแหง่หนึง่ของพม่ากอ่นที่
จะยา้ยมายอยูท่ีเ่มืองมัณฑะเลยใ์นปีพ.ศ.2400 แลว้น าทา่นไปท าบุญที ่
วดัมหากนัดายง ซึง่เป็นโรงเรยีนสอนพระปรยัิตธิรรมที่ใหญ่ทีสุ่ดใน
พม่ามีสามเณรและพระจ าพรรษาอยู่มากถงึพันกว่ารูป น าท่านชม 
สะพานไมอู้เบ็ง สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลก โดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่
ชือ่ว่าเสาอูเสาของสะพานใชไ้มสั้ก1,208ตน้ซึง่มีอายกุว่า 200 ปี 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!เมนูกุง้แมน่ า้เผา 
 สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสสูนามบนิมัณฑะเลย์ 
14.10  น.   ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่ PG710  

  ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
16.35  น.   เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
 

 
การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีเ้น ือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า 

อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์อง
หมูค่ณะเป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 

 
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 600 บาท / ทา่น ตลอดทรปิ 

กรุณาช าระมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเง ือ่นไข 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 
 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดับเดยีวกัน 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมัคคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันอุบัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 600 บาท/ทา่น/ทรปิ (ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
(ชว่งเทศกาลมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท) 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรทั์ง้หมด 

 กรณกีรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมีการการันตมัีดจ าที่
น่ังกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกต๋ัวแลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 
หมายเหตุ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 ต๋ัวเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิย 

หรอืเหตกุารณ์ที่อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของ
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมือง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิ

สญูหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความประมาทของตัว
ทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตสุดุวสัิย สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนือการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีที่ทา่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมีปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบุไว ้ เน่ืองจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตผุล

ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 เมื่อทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 


