
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันแรก ทาอากาศยานดอนเมอืง - ทาอากาศยานมณัฑะเลย - เมืองมณัฑะเลย - เมืองพุกาม - จุด

ชมวิวทะเลเจดีย 

08.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA 

โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.00 น. นําทานเหินฟาสู เมืองมัณฑะเลย ประเทศพมาโดยเที่ยวบิน FD244  

(บริการอาหารรอน และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานมัณฑะเลย ประเทศพมา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองรับ

กระเปาสัมภาระ ผานขั้นตอนศุลกากรแลว เมืองมัณฑะเลย อดีตราชธานีอันรุงเรืองของ

พมา เปนเพียงหนึ่งในไมกี่เมืองที่ยังคงใชชื่อเดิมเรื่อยมาไมมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งอยูบนที่

ราบอันแหงแลงและเขตทํานาปลูกขาวตามแนวลําน้ําเอยาวดีตอนบน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานออกเดินทางสู เมืองพุกาม โดยรถโคฃปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 

ชั่วโมง) ทานจะไดชมวิวตลอดสองขางทางที่สวยงามดวยธรรมชาติ 

นําทานสู จุดชมวิวทะเลเจดีย ที่สวยงาม และหมูบานเกาแกของเมืองพุกาม ใหทานได

เก็บภาพความประทับใจ พรอมชมพระอาทิตยลอยลับขอบฟา 

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร … พรอมชมโชวหุนเชิดโบราณ 

ที่พัก GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเทา หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สอง เมืองพกุาม - เจดียชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดียติโลมินโล – 

วิหารธรรมมายันจี – มัณฑะเลย 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เมืองพุกาม พุกามไดชื่อวาเปนเมืองแหงทะเลเจดีย หรือ ดินแดนแหงเจดียสี่พันองค 

เพราะในสมัยรุงเรืองเคยมีเจดียมากมายถึง 4,446 องค ปจจุบันเหลือแคเพียง 2,217 

องค เจดียแหงแรกของพุกามคือ เจดียชเวซีโกน สรางโดยพระเจาอโนรธามังชอ ปฐม

กษัตริยแหงอาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการสรางเจดีย เจดียองคใหญสุดจะเปน

เจดียที่กษัตริยทรงสราง และองคที่มีขนาดเล็กถัดมาเปนการสรางโดยเหลาขุนนาง 

อํามาตย ลดหลั่นลงมาตามบรรดาศักดิ์ 

นําทานสักการะ เจดียชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธของพมา) สรางเปนทรงรูปสถูป 

แบบดั้งเดิมของพมาโดยแท มีลักษณเปนสีทองขนาดใหญ สรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธา

ขึ้นครองราชย เพื่อใชบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลักษณะเปน

สีทองขนาดใหญ ทั้งที่เปนธาตุจากไหปลารา พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ยวแกวของพระ

เจาอโนรธา ซึ่งเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญที่สุดของอาณาจักรพุกาม 

 

 



 

 

นําทานชม วัดอานนัดา เปนมหาวิหารขนาดใหญที่ขึ้นชื่อไดรับการยกยองวาเปน “เพชร

น้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม” เปนที่รูจักเหนือวิหารทั้งหลาย สรางโดยพระเจา

จานสิตา เมื่อกอนยอดพระเจดียยังเปนสีขาวเหมือนกับพระเจดียองคอื่นๆของพุกาม แต

รัฐบาลพมาไดมาทาสีทองทับเมื่อป พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสรางอานันทวิหาร

ครบรอบ 900 ป ตะวันตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานชม วัดมนุหะ ตั้งอยูบริเวณตอนใตของหมูบานยินกะบา สรางโดยพระเจา

มานุหะ เพื่อสั่งสมบุญไวชาติหนาจึงไดสรางวัดนี้ไว ดวยโครงสรางพระวิหารคอนขาง

แคบทําใหพระพุทธรูปถูกสรางอยางเบียดเสียดอยูภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานชม วัดกุบยางกี สรางโดยพระโอรสของพรเขาจันสิทธะ สิ่งที่โดดเดนคือ

ภาพจิตรกรรมบนฝาผนังอยางสวยงาม เรียกไดวาสวยที่สุดในพุกามก็วาได 

นําทานชม เจดียติโลมินโล เปนวัดที่สรางแบบกออิฐถือปูนบนฐานกวางดานละ 43 เมตร 

องคเจดียสูง 46 เมตร ภายในวิหารมีชองบันไดเดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได และวิหารแหง

นี้ไดชื่อวาเปนวิหารองคสุดทายที่มีการสรางในแบบสถาปตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมี

พระพุทธรูป 4 องคท่ีชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองของวิหาร ภายในมีชองแสงที่เมื่อสองกระทบ

พระพุทธรูปแลวงดงามมาก องคพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในน้ันมีความแตกตางจาก

ที่เห็นกันโดยทั่วไป อยางไรก็ตามนักปราชญชาวพมาบางรายไดตีความวา “ติโลมินโล” 

อาจเพี้ยนเสียงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรือ “ผูไดรับพรอันเปนมลคลจากสามโลก” 

นั่นเอง 

นําทานชม วิหารธรรมมายันจี วิหารที่วัดนี้ไดชื่อวาใชความหนาแนน ความละเอียด

พิถีพิถันในการสรางมากที่สุดในพมาก็วาได จากนั้นนําทานกลับสูเมือง มัณฑะเลย ผาน

เสนทางเดิม 

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

พักที่ SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL เทียบเทา หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม เมืองมัณฑะเลย – เมืองมินกุน - เจดียมิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดียชินพิวเม - วัดช

เวนันดอร – พระราชวังมัณฑะเลย - วัดกุโสดอ   

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเขาสู เมืองมิงกุน เปนหมูบานริมแมน้ําอิรวดีฝงตะวันตก หางจากมัณฑะเลย

ประมาณ 11 กิโลเมตร เมื่อเดินทางมาถึง  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานชม เจดียมงิกุน ซึ่งมีความหมายวาเจดียที่สรางไมเสร็จ พระเจาปดุงมีพระราชดําริ

จะสรางเจดียมิงกุน หรือ “เจดียจักรพรรด”ิ ที่ใหญที่สุดและสูงกวาเจดียใดๆในสุวรรณภูมิ

ประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีน โดยทรงมุงหวังใหยิ่งใหญเทียบเทามหา

เจดียในสมัยพุกามและใหญโตโอฬารยิ่งกวาพระปฐมเจดียในสยาม 

จากนั้นนําทานชม ระฆังมิงกุน ซึ่งพระเจาปะดุงทรงสรางไว เปนระฆังสัมฤทธิ์ที่ใหญที่สุด

ในประเทศพมา น้ําหนักประมาณ 90 ตัน ระฆังนี้สูง 4 เมตร มีเสนผาศูนยกลางที่

ปากกวาง ราว 5 เมตร นับวาเปนระฆังที่แขวนอยูซึ่งใหญที่สุดในโลก 

นําทานชม เจดียชินพิวเม ที่เปนอนุสรณสถานแหงความรักอันยิ่งใหญไมแพกัน โดยพระ

เจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระเจาปดุง ทรงสรางไวแดพระมหาเทวีชนิพิวมิน ซึ่งถึง

แกพิราลัยกอนเวลาอันควร จนเปนที่กลาวขานวาเปน “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร…พิเศษ เมนูกุงแมน้ําเผา 

นําทานชม วัดชเวนันดอร ชมอาคารไมสักทองสลักเสลาดวยลวดลายที่งามวิจิตร อาคาร

นี้เคยเปนพระตําหนักที่ประทับของพระเจา มินดง เมื่อสิ้นพระชนมลงแลว พระเจาทีบอ 



 
(กษัตริยองคสุดทายของพมา) ไดรื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแตงดวยไมแกะสลัก

เลาเรื่องมหาชาดก 10 ชาติที่ยังคงความสมบูรณมากที่สุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย สรางโดยพระเจามินดง เปนอาคารไมตกแตงดวยปูน

ปนมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกตางจากวัดอื่นๆตอมาถูกไฟไหมหมด ขณะนี้ทางการพมา

ไดกอสรางขึ้นมาใหมในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย สรางขึ้นเมื่อยายราชธานี

มาจากอมรปุระ เปนพระราชวังขนาดใหญมีประตูเขาถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเปนหมู

อาคารไมและตึก ประกอบดวยทองพระโรงพระที่นั่ง และตําหนักตางๆ ทั้งหมดถูกไฟไหม

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 แตปจจุบันทางการพมาไดจําลองขึ้นใหมอีกครั้งบนฐานเดิม นํา

ทานชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเกาของพมา  

 

 

 

 

 

 



 

 

นําทานชม วัดกุโสดอ  ซึ่งครั้งหนึงเคยเปนที่ทําการสังคานราพระไตรปฎกครั้งที่ 5 มี

แผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ และไดลงกินเนสบุควา “เปน

หนังสือที่ใหญที่สุดในโลก” 

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่ SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

วันที่สี่ เมืองมัณฑะเลย –  รวมพิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - สะพานไมสักอูเบ็ง – ทา

อากาศยานมัณฑะเลย – ทาอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.00 น. นําทานรวมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมลางพระพักตรพระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพมา) ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่อง 

เครื่องกษัตริยที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” ที่พระเจากรุงยะ

ไขทรงหลอขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อป พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุมดวยทองคําเปลว

หนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต ในป พ.ศ.2327 

พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี หรือวัดยะไข  (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อ

ประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ. 2422 สมัยพระเจา สีปอ กอนจะเสียเมือง

พมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวที่ปดพระละลาย เก็บเน้ือ

ทองไดน้ําหนักถึง 700 บาท ตอมาในป พ.ศ. 2426 ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัด



 
ขึ้นใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปน

วัดที่สรางใหมที่สุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา โดยรอบๆ

ระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับเขาสูท่ีพัก 

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม สะพานไมสักอูเบ็ง สะพานที่สรางดวยไมสักและยาวที่สุดในโลก ตัว

สะพานนี้ทอดยาวถึง 2 กิโลเมตร ขามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ  

  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินสู ทาอากาศยานมัณฑะเลย เพื่อเดินทางกลับสูประเทศ

ไทย 

12.45 น. นําทานเหินฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD245 

15.00 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมิอง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 

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

** หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จาหนาทีท่กุครัง้กอน

ทาํการออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท 

หรอื เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

อตัราคาบรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใหญ 

หองละ  

2-3 ทาน 

1 เดก็ 2 

ผูใหญ เดก็

มเีตยีง 

1 เดก็ 2 

ผูใหญ  

เดก็ไมมเีตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาไม

รวมตัว๋ 

09 – 12 สงิหาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 11,888 

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888 

13 – 16 กนัยายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888 

27 – 30 กนัยายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888 

11 – 14 ตลุาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,888 

19 – 22 ตลุาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

26 – 29 ตลุาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

09 – 12 พฤศจกิายน 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

22 – 25 พฤศจกิายน 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

13 – 16 ธนัวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 10,599 



 

20 – 23 ธนัวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 10,599 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 19,999 19,999 19,999 4,000 13,599 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 19,999 19,999 19,999 4,000 13,599 

18 – 21 มกราคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

07 – 10 กมุภาพนัธ 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

21 – 24 กมุภาพนัธ 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

07 – 10 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

14 – 17 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

21 – 24 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ป 3,900 บาท** 

***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ 

ทานละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอทาน*** 

 

การเดนิทางในแตละครัง้จะตองมผีูโดยสารจาํนวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจาํนวนดงักลาว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรณุาชาํระมดัจาํ ทานละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม

คนืมดัจาํทัง้หมด เนื่องจากทางบรษิทัฯ ไดชาํระคาตัว๋เครือ่งบนิเตม็ใบใหกบัสายการบนิเปน

ทีเ่รยีบรอย ยกเวนคาภาษนี้าํมนัทีย่งัมไิดชาํระ คาทวัรสวนทีเ่หลอื กรณุาชาํระ 21 วนักอน

การเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ตัว๋เมือ่ออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

อตัราคาบรกิารนีร้วม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะ

ไมคืนมดัจาํไมวาดวยกรณใีดๆทัง้สิน้ เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับ

การสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 

เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง 



 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ัง

เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500บาท/ทริป/ตอทาน 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่

นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชาํระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง

กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ

เดินทางในทัวรนั้นๆ 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย

ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่

บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ

พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด

บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่

ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ

แลว 



 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ

จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม

มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2.   ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน

เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย

กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน

การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ

ที่มีวีซ า  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่ จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่

จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 

คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด

จํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 

ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ

นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด

หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ

ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ

ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา

ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  



 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน

บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี

ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 

อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด

จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 

 แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด 

ไดแก 

4.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้น

เครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

4.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้น

เครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

4.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุก

กรณี 

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทาง โหลดใตเครื่องในทุกกรณี ใหนําติดตัวขึ้นเครื่อง

เทาน้ัน !! 


