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วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว*** เช้า กลางวนั ค า่ 

1 
 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)   - มณัฑะเลย ์(ท่า
อากาศยานนานาชาติมณัฑะเลย)์  (PG709 : 11.55-13.20) - 
พระต าหนกัไมส้กัชเวนานดอว ์– เขามณัฑะเลย ์

   VICTORIA PALACE  

2 
  มณัฑะเลย-์สะพานไมส้กัอูเบง-พกุาม-ชมววิเจดียพ์ร้อมชม
พระอาทิตยต์กดิน 

   SU THEIN SAN HOTEL    

3 
  พกุาม-ตลาดยองอู-วดัอนนัดา-วหิารธรรมยงัย-ีเจดีย ์
 ชเวสิกอง-มณัฑะเลย ์

   VICTORIA PALACE  

4 
 มณัฑะเลย-์ร่วมพิธีลา้งพระพกัตร์พระมหามัยมุณี- วดักุ
โสดอ - พระราชวงัมัณฑะเลย์มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยาน
นานาชาติมณัฑะเลย)์ -กรุงเทพฯอากาศยานสุวรรณภูมิ 

   - 

WONDERFUL MYANMAR  
พม่า มนต์ขลงั มณัฑะเลย์ พกุาม  

4 วนั 3 คนื 

เดนิทาง :  กรกฎาคม – กนัยายน 2563  
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

24,900.- 
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วนัแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ   - มณัฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติมณัฑะเลย์)  (PG709 : 11.50-13.20) - 
พระต าหนักไม้สักชเวนานดอว์ - เขามณัฑะเลย์ 

09.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้
การตอ้นรับ 

11.55 น.  ออกเดินทางสู่กรุงมณัฑะเลย ์โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG709 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 

13.20 น เดินทางถึง เมืองมณัฑะเลย ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถ่ินท่ีเมียนมาร์ช้ากว่า
ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง)  
น าท่านชมพระต าหนักไม้สักชเวนานดอว์ (GOLDEN PALACE MONASTRY) พระต าหนกัน้ีสร้างดว้ยไมส้ักทั้ง
หลงังดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ยทั้งหลงัคาบานประตูและ
หนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกบัพุทธประวติัและทศชาติของพระพุทธเจา้ สร้างโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 
2400 ซ่ึงเป็นปีท่ีพระองค์ยา้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ท่ี เมืองมัณฑะเลย์เพ่ือเป็นพระต าหนักยามแปร
พระราชฐานแต่หลงัจากท่ีพระองคส้ิ์นพระชนม ์พระเจา้ธีบอหรือ สีป่อ พระโอรสกท็รงยกพระต าหนกัน้ีถวายเป็น
วดัถือไดว้า่เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขามัณฑะเลย์   ตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกน้ีสูง 240 เมตรซ่ึง
เป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมือง
มณัฑะเลยเ์กือบทั้งเมืองชมพระอาทิตยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั 
พกัที่โรงแรม VICTORIA PALACE  หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง  มณัฑะเลย์ – สะพานไม้สักอูเบง – พุกาม - ชมววิเจดย์ีพร้อมชมพระอาทิตย์ตกดนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-BEN) สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดในโลกโดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือวา่เสาอเูสาของสะพานใชไ้ม้
สักถึง1,208ตน้ซ่ึงมีอายุกว่า200ปีทอดขา้มทะเลสาบตองตามนั (TOUNGTHAMON)จากนั้นน าท่านร่วมท าบุญ
ถวายปัจจยั ณ วดัมหากนัดายงค์ (MAHAGANDAYON MONASTERY)ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่าท่ีเมือง
อมรปุระซ่ึงในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆน์บัร้อยรูปเดินเรียงแถวดว้ยอาการส ารวมเพ่ือรับถวายภตัตาหารเพล 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 ออกเดินทางสู่เมือง พุกามโดยรถบสัปรับอากาศ เมืองพุกาม (BAGAN) ดินแดนแห่งเจดียห์ม่ืนองค์ท่ีมีอายุกว่า 

2,000 ปี ของกษตัริยอ์นุรุทมหาราชแห่งอาณาจกัรพุกามน าท่านไปชมวิวเจดียเ์มืองพุกามเหมาะแก่การชมวิวพระ
อาทิตย์ตกดินยามเย็นหรือวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าตรู่ **หากไม่สามารถน าคณะมาชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได้
ทันจะน าคณะมาชมวิวพระอาทิตย์ขึน้ช่วงเช้าตรู่ของอีกวันแทน** 

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

วนัที่สาม              พุกาม - ตลาดยองอู –วดัอนันดา –วหิารธรรมยงัย ี– เจดย์ีชเวสิกอง - มณัฑะเลย์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม ตลาดยองอู ตลาดใหญ่ของเมืองพุกามท่ี
ขายสินคา้ทุกชนิดทั้งเคร่ืองอุปโภค-บริโภค ขา้วปลา
อาหาร ผ ักสด เส้ือผ้า ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองเหมาะ
ส าหรับเดินชมและเลือกซ้ือของฝากโดยเฉพาะเคร่ือง
เขินท่ีพุกามถือว่าเป็นหน่ึงเพราะฝีมือปราณีตและ
ออกแบบสวย 
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น าชม วัดอนันดา(ANANDA TEMPLE)  เป็นวัด สีขาว 
มองเห็นไดช้ัดเจนสร้างเสร็จเม่ือปี 1091 ซ่ึงวิหารแห่งน้ีนับ
ได้ว่าเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็น
ส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดา้น แผนผงัเหมือน
ไม้กางเขนแบบกรีกซ่ึงต่อมาเจดีย์แห่งน้ีเป็นต้นแบบของ
สถาปัตย-กรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และส่ิงท่ีน่าท่ึงของ
วิหารแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆใหแ้สงสวา่ง
ส่องลงมาตอ้งองคพ์ระท าใหมี้แสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์ 
ชม เจดีย์ตโิลมนิโล เจดียแ์ห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งวา่มีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอกวดัน้ีสร้างแบบก่อ
อิฐถือปูน บนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดียสู์ง 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบนัได เดินข้ึนสู่ระเบียงชั้นบน
ได ้และวิหารแห่งน้ีไดช่ื้อว่าเป็นวิหารองค์สุดทา้ยท่ีมีการสร้างในแบ   บสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมี
พระพุทธรูป 4 องคท่ี์ชั้นท่ีหน่ึงและชั้นท่ีสองภายในมีช่องแสงท่ีเม่ือส่องกระทบพระพุทธรูปแลว้มีความงดงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าชม วิหารธรรมยังยี (DHAMMAYANGYI TEMPLE )สร้าง
โดยพระเจา้นะระตู่และพระองคก์็เช่ือว่าเป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
เมืองพุกาม สร้างข้ึนเพ่ือลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจาก
การกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ตั้งโดด
เด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังต านานท่ีโหดร้ายได้เล่าต่อกันมา
สักการะ  เจดีย์ชเวสิกอง  (SHWEZIGON PAGODA) 1 ใน 5 
มหาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ของพม่าซ่ึงเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดย
แท้สร้างข้ึนหลงัพระเจ้าอโนรธาข้ึนครองราชย์เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายส่วนมี
ลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญใชเ้ป็นทั้งท่ีประชุมสวดมนตแ์ละศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทใน
พุกาม 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 ออกเดินทางสู่เมือง มณัฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 4-5 ช่ัวโมง) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั 
 พกัที่โรงแรม VICTORIA PALACE หรือเทียบเท่า 
วนัที่ส่ี       มณัฑะเลย์-ร่วมพธีิล้างพระพกัตร์พระมหามยัมุณี-วดักโุสดอ-พระราชวงัมณัฑะเลย์-มณัฑะเลย์ 
                             (ท่าอากาศยานนานาชาตมิณัฑะเลย์)-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ ( PG710 : 14.05-16.20) 

เช้า น าท่านร่วมพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิใน  พิธีกรรมล้าง
หน้าพระพกัตร์พระมหามยัมุนี (1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ของ   พม่า)ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาด
ใหญ่ทรงเคร่ืองกษัตริย์ท่ีได้รับการขนานนามว่า 
“พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจ้ากรุงยะไข่
ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 
ฟุต  7 น้ิ ว หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว  ทรง
เคร่ืองประดบัทองปางมารวิชัย หน้าตักกวา้ง9 ฟุต 
ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระ
มหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึง
ท าใหท้องค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้ าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไร
เงินเพ่ือบูรณะวดัข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับไดว้่าเป็นวดัท่ี
สร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุท่ี
น าไปจากกรุงศรีอยธุยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม วดักโุสดอ (KUTHODAW PAGODA)ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีท าการ สังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 
5 โดยมีแผน่ศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์  
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั  รับประทานอาหรกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัมัณฑะเลย์ (MANDALAY PALACE) พระราชวงัท่ีส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมส้ัก
ท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชียในสมยัสงครามมหา-เอเชียบูรพา หรือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 20 มีนาคม 
2488 เคร่ืองบินฝ่ายสัมพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษไดท้ิ้งระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงั-มณัฑะเลยข์
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องพม่าดว้ยเหตุผลว่าพระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพัญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นพระราชวงัไมส้ักก็ถูกไฟ
ไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือกแ็ต่ป้อมปราการและคูน ้ารอบพระราชวงั พระราชวงัมณัฑะเลย ์ท่ียงัเป็น
ของดั้งเดิมอยูปั่จจุบนัพระราชวงัท่ีเห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัท่ีรัฐบาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่า
ข้ึนมา**ปิดช่วงสงกรานต์ 10-20 เมษายน ของทุกปี (เวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้) ** สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทางสู่ สนามบินมณัฑะเลย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.05 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG714 (มีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

22.30 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

************************* 
ข้อควรควรทราบ : 
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

อตัราค่าบริการ  
- ออกเดินทาง 10 ท่าน โดยไม่มีหวัหนา้ทวัร์ (มีไกดท์อ้งถ่ินพูดภาษาไทยบริการ) 

- ออกเดินทาง 15 ท่าน โดยมีหวัหนา้ทวัร์ (มีไกดท์อ้งถ่ินพดูภาษาไทยบริการ) 

ก าหนดการดินทาง 
ผูใ้หญ่ พกั 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเด่ียว 

เพิ่มท่านละ พกักบั 1 
ผูใ้หญ่ 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียง 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่
ไม่มีเตียง 

09-12 ก.ค.63 24,900 24,900 23,900 22,900 5,500 

16-19 ก.ค.63 24,900 24,900 23,900 22,900 5,500 
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09-12 ส.ค.63 24,900 24,900 23,900 22,900 5,500 

27-30 ส.ค.63 24,900 24,900 23,900 22,900 5,500 

17-20 ก.ย.63 24,900 24,900 23,900 22,900 5,500 
โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวสัิยต่างๆทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั*** 
 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน (กรณีกรุ๊ปถึง 15 ท่านข้ึนไป) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั ชบัป์ประกนัภยั (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยูไ่ดไ้ม่เกิน 14 วนั 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน มาตรฐานวนัละ 200 บาท x 4 วนั = 800 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง 
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เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 
 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
 ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
 จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น 
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 
ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ใน
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 
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 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือ
เป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 
 
 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

 

 
 
 
 


