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วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว*** เช้า กลางวนั ค า่ 

1 
 กรุงเทพฯ- มณัฑะเลย ์(PG709 : 11.55-13.20) - พระ
ต ำหนกัไมส้กัชเวนำนดอว ์– เขำมณัฑะเลย ์

   VICTORIA PALACE  

2 
  มณัฑะเลย-์สะพำนไมส้กัอูเบง-พกุำม-ชมววิเจดียพ์ร้อมชม
พระอำทิตยต์กดิน 

   SU THEIN SAN HOTEL    

3 
  พกุำม-ตลำดยองอู-วดัอนนัดำ-วหิำรธรรมยงัย-ีเจดีย ์
 ชเวสิกอง-มณัฑะเลย ์

   VICTORIA PALACE  

4 
 มัณฑะเลย-์ร่วมพิธีล้ำงพระพักตร์พระมหำมัยมุณี-วดักุ
โสดอ – พระรำชวงัมัณฑะเลยม์ัณฑะเลย์ – มณัฑะเลย  ์– 
กรุงเทพฯ(PG710 : 14.05-16.20) 

   - 

WONDERFUL MYANMAR  
พม่า มนต์ขลงั มณัฑะเลย์ พกุาม  

4 วนั 3 คนื 

เดนิทาง :  กรกฎาคม – กนัยายน 2563  
ออกเดนิทางตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป ไม่มหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นช านาเเ้้นทางคอยดแแลและบริการ 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

25,900.- 
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วนัแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานุ้วรรณภแม)ิ   - มณัฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติมณัฑะเลย์)  (PG709 : 11.50-13.20) - 
พระต าหนักไม้้ักชเวนานดอว์ - เขามณัฑะเลย์ 

09.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติุ้วรรณภแมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกชั้น 4 เคำน์เตอร์ F โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีคอยให้
กำรตอ้นรับ 

11.55 น.  ออกเดินทำงสู่กรุงมณัฑะเลย ์โดย ้ายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG709 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 

13.20 น เดินทำงถึง เมืองมณัฑะเลย ์ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลำท้องถ่ินท่ีเมียนมำร์ช้ำกว่ำ
ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง)  
น ำท่ำนชมพระต าหนักไม้้ักชเวนานดอว์ (GOLDEN PALACE MONASTRY) พระต ำหนกัน้ีสร้ำงดว้ยไมส้ักทั้ง
หลงังดงำมตำมแบบศิลปะพม่ำแท้ๆ วิจิตรตระกำรดว้ยลวดลำยแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ยทั้งหลงัคำบำนประตูและ
หนำ้ต่ำง โดยเนน้รำยละเอียดเก่ียวกบัพุทธประวติัและทศชำติของพระพุทธเจำ้ สร้ำงโดยพระเจำ้มินดงในปี พ.ศ. 
2400 ซ่ึงเป็นปีท่ีพระองค์ยำ้ยรำชธำนีจำกอมรปุระมำอยู่ท่ี เมืองมัณฑะเลย์เพ่ือเป็นพระต ำหนักยำมแปร
พระรำชฐำนแต่หลงัจำกท่ีพระองคส้ิ์นพระชนม ์พระเจำ้ธีบอหรือ สีป่อ พระโอรสกท็รงยกพระต ำหนกัน้ีถวำยเป็น
วดัถือไดว้ำ่เป็นงำนฝีมือท่ีประณีตของช่ำงหลวงชำวมณัฑะเลยอ์ยำ่งแทจ้ริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เขามัณฑะเลย์   ตั้งอยู่ทำงตะวนัออกเฉียงเหนือของพระรำชวงั เขำลูกน้ีสูง 240 เมตรซ่ึง
เป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมท่ีสุดของเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์งอยู่บนยอดเขำ สำมำรถมองเห็นทศันียภำพของเมือง
มณัฑะเลยเ์กือบทั้งเมืองชมพระอำทิตยล์บัฟ้ำอนัสวยงำมบนยอดเขำมณัฑะเลย ์
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั 
พกัที่โรงแรม VICTORIA PALACE  หรือเทียบเท่า 

วนัที่้อง  มณัฑะเลย์ – ้ะพานไม้้ักอแเบง – พุกาม - ชมววิเจดย์ีพร้อมชมพระอาทิตย์ตกดนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชม ้ะพานไม้อแเบ็ง(U-BEN) สะพำนไมท่ี้ยำวท่ีสุดในโลกโดยขำ้รำชกำรชั้นผูใ้หญ่ช่ือวำ่เสำอเูสำของสะพำนใชไ้ม้
สักถึง1,208ตน้ซ่ึงมีอำยุกว่ำ200ปีทอดขำ้มทะเลสำบตองตำมนั (TOUNGTHAMON)จำกนั้นน ำท่ำนร่วมท ำบุญ
ถวำยปัจจยั ณ วดัมหำกนัดำยงค์ (MAHAGANDAYON MONASTERY)ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่ำท่ีเมือง
อมรปุระซ่ึงในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆน์บัร้อยรูปเดินเรียงแถวดว้ยอำกำรส ำรวมเพ่ือรับถวำยภตัตำหำรเพล 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 ออกเดินทำงสู่เมือง พุกำมโดยรถบสัปรับอำกำศ เมืองพุกาม (BAGAN) ดินแดนแห่งเจดียห์ม่ืนองค์ท่ีมีอำยุกว่ำ 

2,000 ปี ของกษตัริยอ์นุรุทมหำรำชแห่งอำณำจกัรพุกำมน ำท่ำนไปชมวิวเจดียเ์มืองพุกำมเหมำะแก่กำรชมวิวพระ
อาทิตย์ตกดินยามเย็นหรือวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าตรแ่  **หากไม่สามารถน าคณะมาชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได้
ทันจะน าคณะมาชมวิวพระอาทิตย์ขึน้ช่วงเช้าตรู่ของอีกวันแทน** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่โรงแรม SU THEIN SAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่้าม              พุกาม - ตลาดยองอแ –วดัอนันดา –วหิารธรรมยงัย ี– เจดย์ีชเว้ิกอง - มณัฑะเลย์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนชม ตลาดยองอแ ตลำดใหญ่ของเมืองพุกำมท่ี
ขำยสินคำ้ทุกชนิดทั้งเคร่ืองอุปโภค-บริโภค ขำ้วปลำ
อำหำร ผ ักสด เส้ือผ้ำ ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองเหมำะ
ส ำหรับเดินชมและเลือกซ้ือของฝำกโดยเฉพำะเคร่ือง
เขินท่ีพุกำมถือว่ำเป็นหน่ึงเพรำะฝีมือปรำณีตและ
ออกแบบสวย 
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น ำชม วัดอนันดา(ANANDA TEMPLE)  เป็นวัด สีขำว 
มองเห็นไดช้ัดเจนสร้ำงเสร็จเม่ือปี 1091 ซ่ึงวิหำรแห่งน้ีนับ
ได้ว่ำเป็นวิหำรท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในพุกำม มีรูปร่ำงเป็น
ส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดำ้น แผนผงัเหมือน
ไม้กำงเขนแบบกรีกซ่ึงต่อมำเจดีย์แห่งน้ีเป็นต้นแบบของ
สถำปัตย-กรรมพม่ำในยุคตน้ของพุกำม และส่ิงท่ีน่ำท่ึงของ
วิหำรแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคำเจำะเป็นช่องเลก็ๆใหแ้สงสวำ่ง
ส่องลงมำตอ้งองคพ์ระท ำใหมี้แสงสวำ่งอยำ่งน่ำอศัจรรย ์ 
ชม เจดีย์ตโิลมนิโล เจดียแ์ห่งน้ีไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่มีควำมสวยงำมมำกทั้งภำยในและภำยนอกวดัน้ีสร้ำงแบบก่อ
อิฐถือปูน บนฐำนกวำ้งดำ้นละ 43 เมตร องคเ์จดียสู์ง 46 เมตร ภำยในวิหำรมีช่องบนัได เดินข้ึนสู่ระเบียงชั้นบน
ได ้และวิหำรแห่งน้ีไดช่ื้อว่ำเป็นวิหำรองค์สุดทำ้ยท่ีมีกำรสร้ำงในแบ   บสถำปัตยกรรมพุกำม ภำยในวิหำรมี
พระพุทธรูป 4 องคท่ี์ชั้นท่ีหน่ึงและชั้นท่ีสองภำยในมีช่องแสงท่ีเม่ือส่องกระทบพระพุทธรูปแลว้มีควำมงดงำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
น ำชม วิหารธรรมยังยี (DHAMMAYANGYI TEMPLE )สร้ำง
โดยพระเจำ้นะระตู่และพระองคก์็เช่ือว่ำเป็นวิหำรท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
เมืองพุกำม สร้ำงข้ึนเพ่ือลำ้งบำป ดว้ยทรงปริวิตกว่ำผลกรรมจำก
กำรกระท ำปิตุฆำตจะติดตำมพระองคไ์ปในชำติภพหนำ้ตั้งโดด
เด่นยิ่งใหญ่ตระหง่ำนดังต ำนำนท่ีโหดร้ำยได้เล่ำต่อกันมำ
สักกำระ  เจดีย์ชเว้ิกอง  (SHWEZIGON PAGODA) 1 ใน 5 
มหำสถำนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ของพม่ำซ่ึงเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่ำโดย
แท้สร้ำงข้ึนหลงัพระเจ้ำอโนรธำข้ึนครองรำชย์เพ่ือบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุจำกพระสรีระหลำยส่วนมี
ลกัษณะเป็นสีทองขนำดใหญใชเ้ป็นทั้งท่ีประชุมสวดมนตแ์ละศูนยก์ลำงของพระพุทธศำสนำนิกำยเถรวำทใน
พุกำม 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 ออกเดินทำงสู่เมือง มณัฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 4-5 ช่ัวโมง) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั 
 พกัที่โรงแรม VICTORIA PALACE หรือเทียบเท่า 
วนัที่้่ี       มณัฑะเลย์-ร่วมพธีิล้างพระพกัตร์พระมหามยัมุณี-วดักโุ้ดอ-พระราชวงัมณัฑะเลย์-มณัฑะเลย์ 
                             (ท่าอากาศยานนานาชาตมิณัฑะเลย์)-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานุ้วรรณภแม)ิ ( PG710 : 14.05-16.20) 

เช้า น ำท่ำนร่วมพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิใน  พิธีกรรมล้าง
หน้าพระพกัตร์พระมหามยัมุนี (1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ของ   พม่ำ)ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค ำขนำด
ใหญ่ทรงเคร่ืองกษัตริย์ท่ีได้รับกำรขนำนนำมว่ำ 
“พระพุทธรูปทองค ำเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจ้ำกรุงยะไข่
ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 
ฟุต  7 น้ิ ว หุ้มด้วยทองค ำเปลวหนำ 2 น้ิว  ทรง
เคร่ืองประดบัทองปำงมำรวิชัย หน้ำตักกวำ้ง9 ฟุต 
ในปี พ.ศ. 2327 พระเจำ้ปดุงไดส้ร้ำงวดัมหำมุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอำระกนั หรือวดัพยำจี) เพ่ือประดิษฐำนพระ
มหำมยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจำ้ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่ำให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค ำ จึง
ท ำใหท้องค ำเปลวท่ีปิดพระละลำยเก็บเน้ือทองไดน้ ้ ำหนกัถึง 700 บำท ต่อมำในปี พ.ศ.2426 ชำวพม่ำไดเ้ร่ียไร
เงินเพ่ือบูรณะวดัข้ึนใหม่มีขนำดใหญ่กว่ำเดิมโดยสำยกำรออกแบบของช่ำงชำวอิตำลีจึงนับไดว้่ำเป็นวดัท่ี
สร้ำงใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐำนพระพุทธรูปเก่ำแก่ท่ีสุดในเมืองพม่ำโดยรอบๆระเบียงเจดียย์งัมีโบรำณวตัถุท่ี
น ำไปจำกกรุงศรีอยธุยำเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น ำท่ำนชม วดักโุ้ดอ (KUTHODAW PAGODA)ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถำนท่ีท ำกำร สังคำยนำพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 
5 โดยมีแผน่ศิลำจำรึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์  
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั  รับประทานอาหรกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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จำกนั้นน ำท่ำนชม พระราชวงัมัณฑะเลย์ (MANDALAY PALACE) พระรำชวงัท่ีส่วนใหญ่ก่อสร้ำงดว้ยไมส้ัก
ท่ีสวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชียในสมยัสงครำมมหำ-เอเชียบูรพำ หรือสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 20 มีนำคม 
2488 เคร่ืองบินฝ่ำยสัมพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษไดท้ิ้งระเบิดจ ำนวนมำกมำยถล่มพระรำชวงั-มณัฑะเลยข์
องพม่ำดว้ยเหตุผลว่ำพระรำชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก ำลงัของกองทพัญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นพระรำชวงัไมส้ักก็ถูกไฟ
ไหม ้เผำรำบเป็นหนำ้กลองหลงเหลือกแ็ต่ป้อมปรำกำรและคูน ้ำรอบพระรำชวงั พระรำชวงัมณัฑะเลย ์ท่ียงัเป็น
ของดั้งเดิมอยูปั่จจุบนัพระรำชวงัท่ีเห็นอยูเ่ป็นพระรำชวงัท่ีรัฐบำลพม่ำไดจ้ ำลองรูปแบบของพระรำชวงัของเก่ำ
ข้ึนมำ**ปิดช่วง้งกรานต์ 10-20 เมษายน ของทุกปี (เวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้) ** ้มควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทาง แ้่  ้นามบินมณัฑะเลย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.05 น. ออกเดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดย ้ายการบินบางกอกแอร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG714 (มีบริกำรอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

22.30 น. คณะเดินทำงถึง ท่าอากาศยานุ้วรรณภแม ิโดยสวสัดิภำพ พร้อมดว้ยควำมประทบัใจ 
 

************************* 
ข้อควรควรทราบ : 
  ้าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณา้อบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

เนื่องจาก้ายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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อตัราค่าบริการ  
-ออกเดนิทางตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป ไม่มหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นช านาเเ้้นทางคอยดแแลและบริการ 

ก าหนดการดินทาง 
ผูใ้หญ่ พกั 

หอ้งละ 2-3 ท่ำน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเด่ียว 

เพิ่มท่ำนละ พกักบั 1 
ผูใ้หญ่ 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียง 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่
ไม่มีเตียง 

09-12 ก.ค.63 25,900 25,900 24,900 23,900 5,500 

16-19 ก.ค.63 25,900 25,900 24,900 23,900 5,500 

09-12 ้.ค.63 25,900 25,900 24,900 23,900 5,500 

27-30 ้.ค.63 25,900 25,900 24,900 23,900 5,500 

17-20 ก.ย.63 25,900 25,900 24,900 23,900 5,500 
โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น ้ลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะ้ม 

 
อตัรานีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทำงไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น) เสน้ทำงและสำยกำรบินตำมระบุในรำยกำร 
 ค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน ้ำมนัตำมรำยกำรทวัร์  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถ (กฎหมำยไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร (ไม่สำมำรถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจำกบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนำ้) 
 โรงแรมตำมระบุ หรือเทียบเท่ำ (หอ้งละ 2-3 ท่ำน) พร้อมอำหำรเชำ้  
 ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดล้ิ้มลองอำหำรพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สำยกำรบินอนุญำตท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำง คุม้ครองวงเงินท่ำนละ 1 ลำ้นบำท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่ำด ำเนินกำรท ำหนงัสือเดินทำง หรือค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นใบอนุญำตเขำ้-ออกเมืองส ำหรับคนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด  
 ยกเลิกค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ สำมำรถอยูไ่ดไ้ม่เกิน 14 วนั 
 ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ ตลอดการเดนิทาง ประมาณ 800 บาท/ลแกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 
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เงือ่นไขการเดินทาง 
 ออกเดินทำงอยำ่งนอ้ย 6 ท่ำนข้ึนไป ไม่มีหวัหนำ้ทวัร์ (มีไกดท์อ้งถ่ินพดูไทยใหบ้ริกำร) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง กรณีมีผูเ้ดินทำงต ่ำกว่ำ 6 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำงทรำบล่วงหนำ้ก่อน

เดินทำง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือควำมเหมำะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ สำเหตุอนัเน่ืองมำจำกกำร
ล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, ภัยธรรมชำติ, กำรก่อวินำศภัย, กำรก่อจลำจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค ำนึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึน หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้เมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิด 
กฎหมำยหรือกำรหลบหนีเขำ้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีช ำระมำแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทำงธรรมชำติ อำทิ สึนำมิ แผ่นดินไหว ภูเขำไฟระเบิด 
อุทกภยั วำตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจำกกำรควบคุมของบริษทัฯ โดยทำงบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนตำมจริง
เท่ำนั้น เช่น ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ำวีซ่ำในกรณีท่ียื่นวีซ่ำแลว้ และค่ำวำงมดัจ ำหอ้งพกั ฯลฯ 

การ  ้ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการ  ้ารองที่นั่งกบัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย พร้อม้่ง  ้าเนาหนัง้ือเดนิทาง  
 ช ำระเงินมดัจ ำภำยใน 3 วนันบัจำกวนัท่ีจอง เงินมดัจ ำถือเป็นกำรยืนยนักำรจองของท่ำน 

o ยโุรป อเมริกำ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่ำนละ 25,000 บำท 
o ญ่ีปุ่น เกำหลี ดูไบ ศรีลงักำ อินเดีย อินโดนีเซีย ท่ำนละ 10,000 บำท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนำม พม่ำ กมัพชูำ ลำว สิงคโปร์ ท่ำนละ 5,000 บำท 

 ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช ำระล่วงหนำ้ 21 วนัก่อนเดินทำง 
 หำกท่ำนไม่ช ำระเงินค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือตำมก ำหนดวนัดงักล่ำว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 
 หลงัจำกส ำรองท่ีนั่งเรียบร้อยแลว้ เจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยขำยจะนัดวนั-เวลำ ไปรับหนังสือเดินทำงและเอกสำรอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด ำเนินกำรยื่นขอวีซ่ำ (ส ำหรับประเทศท่ีตอ้งท ำวีซ่ำ) 
 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 22 วนั  คืนเงินมดัจ ำทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่ำทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่ำทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 6 - วนัเดินทำง  หกัเงินค่ำทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกกำรเดินทำงหลงัจำกออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หำกเป็นตัว๋ท่ีสำมำรถท ำ Refund ได ้ผูเ้ดินทำงตอ้งรอเงินค่ำ 
Refund ตำมระบบและเง่ือนไขของสำยกำรบินเท่ำนั้น (ประมำณ 3 เดือน) 
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ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมกนั หำกตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนตอ้งช ำระค่ำใชจ่้ำยท่ีสำย

กำรบินเรียกเกบ็ และกำรจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสำยกำรบินก ำหนด ทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำภำษีน ้ำมนัเช้ือเพลิงและค่ำประกนัวินำศภยัทำงอำกำศ คิดตำมอตัรำท่ีทำงสำยกำรบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

รำคำขำย หำกสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนรำคำในภำยหลงั ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเพ่ิม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียก
เกบ็ตำมควำมเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบักำรวำงรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทำงในคณะของท่ำนจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อำจท ำใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำร  
 โรงแรมอนุญำตใหมี้ผูเ้ขำ้พกัใน 1 หอ้งมำกท่ีสุด คือ 3 คนเท่ำนั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) หรือมีจ ำนวนจ ำกดั บำงโรงแรมอำจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หำกโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่ำนจ ำเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช ำระค่ำหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบำงแห่งอำจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศจะเปิด

ใหบ้ริกำรในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น 
 ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) หรืองำนเทศกำลต่ำงๆ เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่ำตวัจำกรำคำ

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือควำมเหมำะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋าและ้ัมภาระเดนิทาง 
 น ้ ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สำยกำรบินอนุญำตท่ำนละ 1 ใบ น ้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส ำหรับ

ผูโ้ดยสำรชั้น Economy Class) หำกสมัภำระมีน ้ำหนกัเกิน สำยกำรบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่ำระวำงน ้ำหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋ำสัมภำระท่ีสำยกำรบินอนุญำตใหน้ ำข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำมกวำ้ง+ยำว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบำงรำยกำรทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน ซ่ึงผูเ้ดินทำงตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำยเอง 

 
 
 


