


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	เมืองมัณฑะเลย	-	เมืองอมร
ปุระ	-	สะพานไมอูเบ็ง	-	ทะเลสาบคองตามัน	-	วัดพระหินออน	หรือ	วัดตอ
จี

พักที่	OWAY
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ
เดียวกัน

2 เมืองสกายน	-	วัดเจดียนมนาง	-	เจดียอูมินทงแส	-	เมืองมิงกุน	-	มหา
เจดียยักษ	หรือ	เจดียมิงกุน	-	ระฆังมิงกุน	-	เจดียชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน)

พักที่	OWAY
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ
เดียวกัน

3 พระมหามัยมุนี	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

30	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,000

3	ก.พ.	61	-	5	ก.พ.	61 ฿9,888 ฿9,888 ฿9,888 ฿2,000

24	ก.พ.	61	-	26	ก.พ.	61 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888 ฿2,000

3	มี.ค.	61	-	5	มี.ค.	61 ฿9,888 ฿9,888 ฿9,888 ฿2,000

24	มี.ค.	61	-	26	มี.ค.	61 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888 ฿2,000



ชวงเชา
12.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	เคานเตอรสายการบิน	MYANMAR	AIRWAYS

โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

ชวงบาย
14.50	น.	นําทานเหินฟาสู	เมืองมัณฑะเลยประเทศพมาโดยเทีย่วบิน	8M338	(สายการบินเมียนมาร

แอรเวย	มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.25	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานมัณฑะเลย	ประเทศพมา	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองรับกระเปา

สัมภาระ	ผานขั้นตอนศุลกากรแลว	เมืองมัณฑะเลย	อดีตราชธานีอันรุงเรืองของพมา	เป็นเพียงหน่ึงในไมกี่เมืองที่
ยังคงใชชื่อเดิมเรื่อยมาไมมีการเปลี่ยนแปลง	ตั้งอยูบนที่ราบอันแหงแลงและเขตทํานาปลูกขาวตามแนวลําน้ําเอ
ยาวดีตอนบน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองอมรปุระ	เป็นเมืองที่อยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลยออกไป	12	กิโลเมตร

นับเป็นอีกหน่ึงเมืองของพมาที่ยังคงมนตขลังมาจนปัจจุบัน	ซึ่งสามารถสัมผัสไดจากวิถีชีวิตความเป็นอยู	รวมไป
ถึงอารยธรรมอันเกาแกของเมืองที่สามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียที่ตั้งเรียงรายอยูรอบๆ	ตัว
เมือง	ซึ่งเป็นราชธานีที่มีอายุนอยที่สุดเพียง	76	ปี
นําทานชม	สะพานอูเบ็ง	สะพานที่สรางดวยไมสักและยาวที่สุดในโลก	ตัวสะพานน้ีทอดยาวถึง	2	กิโลเมตร

ขามทะเลสาบคองตามัน	ของเมืองอมรปุระ	จํานวนเสาไมสักของสะพานแหงน้ีมีกวา	1,200	ตน	ซึ่งมีอายุ
มากกวา	200	ปี
นําทานขามทะเลสาบคองตามันเพื่อเขาชม	วัดจอกตอจี	ซึ่งมีเจดียที่สรางามแบบวัดอานันดา	ภายในมี

จิตรกรรมฝาผนังที่เป็นศิลปชาวกรุงศรีอยุธยาที่ถูกกวาดตอนตอนเสียกรุงใหมาอยูในอนาเขตบริเวณแถบน้ี

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
พักที	่OWAY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

อยูหางจากเมืองมัณฑะเลย	ไปทางตอนใต	เป็น	1	ใน	3	ทาอากาศยาน
นานาชาติของ	ประเทศพมา	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2542	อีกทั้งยังเป็นทา
อากาศยานที่ใหญและทันสมัยที่สุดในประเทศ	มีทางวิ่ง	(รันเวย)	ซึ่งถือวามี
ความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิระวดี	อดีตเมืองหลวงที่สําคัญของประเทศพมา	กอตั้งโดย
กษตัริยมินดง	แตภายหลังจากที่พมาไดตกเป็นเมืองขึน้ของจักรวรรดิอังกฤษ
ทําใหเมืองแหงน้ีลดความสําคัญลงไป	แตปัจจุบัน	เมืองมัณฑะเลยไดรับการ
ปรับปรุงจนกลายเป็นเมืองศูนยกลางที่สําคัญเมืองหน่ึงทางตอนเหนือของ
ประเทศพมา	โดยมีขนาดประชากรที่มากเป็นอันดับ	2	ของประเทศ	และมี
ความสําคัญทั้งในแงของศิลปะ	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	และการทองเที่ยว

เมืองที่ไดรับการขนานนามวาเป็น	เมืองแหงผูที่เป็นอมตะ	และยังเคยเป็นเมือง
หลวงเกาที่เคยเจริญรุงเรืองทั้งทางดานพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพมา
กอนจะเปลี่ยนไปเป็นเมืองมัณฑะเลย	เป็นเมืองที่อยูทางตอนใตของเมือ
งมัณฑะเลย	นับเป็นอีกหน่ึงเมืองของพมาที่ยังคงมนตขลังมาจนปัจจุบัน	ซึ่ง
สามารถสัมผัสไดจากวิถีชีวิตความเป็นอยู	รวมไปถึงอารยธรรมอันเกาแกของ
เมืองที่สามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียที่ตั้งเรียงรายอยูรอบๆ
ตัวเมือง

สะพานไมสักที่ยาวที่สุดในโลก	สรางขึน้ในสมัยพระเจาโบดอพญา	สรางขึน้เพื่อ
ขามทะเลสาบ	Toungthamon	ระยะทางกวา	1	กิโลเมตร	จุดเดนของสะพาน
เเหงน้ีนอกจากจะเป็นสะพานไมที่ยาวที่สุดเเลวน้ัน	สะพานอูเบ็ง	ยังสรางมา
จากไมสัก	ที่รื้อมาจากพระราชวัง	เเหงกรุงอังวะ

อยูทางตอนใตของเมืองอมรปุระ	โดยมีสะพานไมสักอูเบ็งทอดยาวเชื่อมโยง
ระหวางเมืองอมรปุระกับเกาะแตะเตหยัง

เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหยกขาว	(White	jade	Buddha)	สรางจากหินหยกกอน
ใหญนํามาจากเมืองมัณฑะเลยมีพระประวัติและมีรอยพระพุทธบาทจําลอง

	บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	OWAY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองสกายน
นําทานผาน	ชมภูเขาสกายน	ศูนยกลางแหง	พระพุทธศาสนาที่สําคัญ	ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองสกา

ยน	ลุมแมน้ําอิระวดี	เจดียจํานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบนภูเขา
จากน้ันนําทานชม	เจดียกวงมูดอร	หรือวัดเจดียนมนางสรางโดยพระเจาตาหลู	เมื่อปี	ค.ศ.1636	เพื่อใชเป็นที่

ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	หรือพระทันตธาตุที่ไดมาจากลังกา	องคเจดียมีความสูง	46	เมตร	เสนรอบวงวัดได	274
เมตร	และใชอิฐในการกอสรางมากถึง	10,126,552	กอน	เขาชม	วัดอูมินทงแส	ภายในมีพระพุทธรูป	45	องค
ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกล
จากน้ันนําทานขึน้	ดอยสกายน	เป็นภูเขาขนาดกลาง	มีจุดชมวิวที่คุณสามารถมองเห็นเจดียตางๆ	ที่วางตัว

อยูตามไหลเขา	เพื่อจะไดทําความรูจักกับเมืองสกายนใหมากขึน้	เพราะไมวาจะมองจากมุมไหนของดานบน	สิ่งที่
เห็นไดคือ	กลุมเจดียตางๆ	ที่กระจายตัวอยูโดยรอบ	จนสุดแมน้ําอิระวดี	แมน้ําสายหลักของเมืองน้ี	เชิญถายภาพ
ไวเป็นที่ระลึก	ตามอัธยาศัย	ไดเวลาสมควรเดินทางกลับมัณฑะเลย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเขาสู	เมืองมิงกุน	เป็นหมูบานริมแมน้ําอิรวดีฝ่ังตะวันตก	หางจากมัณฑะเลยประมาณ	11	กิโลเมตร

เมื่อเดินทางมาถึง
นําทานชม	เจดียมิงกุน	ซึ่งมีความหมายวาเจดียที่สรางไมเสร็จ	พระเจาปดุงมีพระราชดําริจะสรางเจดียมิงกุน

หรือ	“เจดียจักรพรรดิ”	ที่ใหญที่สุดและสูงกวาเจดียใดๆในสุวรรณภูมิประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจา
กรุงจีน	โดยทรงมุงหวังใหยิ่งใหญเทียบเทามหาเจดียในสมัยพุกามและใหญโตโอฬารยิ่งกวาพระปฐมเจดียใน
สยาม
จากน้ันนําทานชม	ระฆังมินกุง	ซึ่งพระเจาปะดุงทรงสรางไว	เป็นระฆังสัมฤทธิท์ี่ใหญที่สุดในประเทศพมา	น้ํา

หนักประมาณ	90	ตัน	ระฆังน้ีสูง	4	เมตร	มีเสนผาศูนยกลางที่ปากกวาง	ราว	5	เมตร	นับวาเป็นระฆังที่แขวนอยู
ซึ่งใหญที่สุดในโลก
นําทานชม	เจดียชินพิวเม	ที่เป็นอนุสรณสถานแหงความรักอันยิ่งใหญไมแพกัน	โดยพระเจาบากะยีดอว	พระ

ราชนัดดาในพระเจาปดุง	ทรงสรางไวแดพระมหาเทวีชินพิวมิน	ซึ่งถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร	จนเป็นที่กลาว
ขานวาเป็น	“ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี”

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
พักที	่OWAY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

	บริการอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองสกายน	ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ	ทานจะไดชมทัศนียภาพ
ของเมืองสกายน	ลุมแมน้ําอิระวดี	เจดียจํานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบน
ภูเขาและริมฝ่ังแมน้ํา	ประมานพุทธศตวรรษที่	19	มีเจาเชื้อสายไทยใหญเมือง
สกายน	นามสอยุน	รวบรวมผูคนแลวตั้งตนเป็นกษตัิยอยูที่เมืองสกายน	หรือ
สะแกง	ที่ตั้งปัจจุบันอยูใหลเนินเขาบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําอิรวดีหางจา
กมัณฑะเลยไปทางทิศใตประมาณ	10	กิโลเมตร	สกายนเป็นราชธานีไดเพียง
59	ปี	ภายหลังเกิดการชิงอํานาจกัน	สุดทายพระเจาโดะมินพญา	ไดรับชัยชนะ
จึงยานเมืองหลวงใหมมาตั้งที่ปากแมน้ํามิดแง	ตรงที่บรรจบกับแมน้ําอิรวดี	จน
เป็นที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาตอมา

วัดเจดียนมนาง	สรางโดยพระเจาตาหลู	เมื่อปี	ค.ศ.1636	เพื่อใชเป็นที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแกวหรือพระทันตธาตุที่ไดมาจากลังกา	เจดียน้ีเป็นเจดีย
ทรงโอควํ่ าแบบสิงหล	หรือเจดียทรงลังกา	มีตํานานเลาวาองคระฆังทรงกลม
ผาครึ่งซีกน้ี	ไดตนแบบมาจากถัน	พระชายาคนโปรดของพระเจาตาหลู	องค
เจดียมีความสูง	46	เมตร	เสนรอบวงวัดได	274	เมตร	และใชอิฐในการกอสราง
มากถึง	10,126,552	กอน



วัดอูมินทอนซ	(U	Min	Thonze	Pagoda)	หรือวัด	30	ถํ้า	วัดน้ีอยูกลางเนินเขา
สกายนฮิล	ทําใหมองเห็นทัศนียภาพสวย	งามของป าเจดียบนภูเขา	และสายน้ํา
อิรวดี(Ayeyarwady	River)	ที่ไหลอยูเบื้องลาง	ภายในมีพระพุทธรูป	45	องค
ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกล

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยประมาณ	11	กม.	นักทองเที่ยวสวนใหญก็จะนิยมลง
เรือจากเมืองมัณฑะเลย	ลองไปตามลําน้ําอิรวดี	เพื่อไปยังเมืองมิงกุน	แตจริงๆ
สามารถดินทางโดยรถได	แตการเดินทางโดยเรือเป็นที่นิยมมากกวา	เพราะจะ
ไดชมความสวยงามของธรรมชาติระหวางทางดวย	คาเรือไป-กลับ	ตกลําละ
35,000	จาต	เป็นเรือลําใหญ	น่ังไดเป็น	10-20	คน	ใชเวลาลองเรือประมาณ	1
ชั่วโมง

การกอสรางเจดียมิงกุนดําเนินไปไดเพียง	7	ปี	พระเจาปดุงเสด็จสวรรคต	ภาย
หลังทรงพายแพไทยในสงครามเกาทัพ	มหาเจดียจึงปรากฏเพียงแคฐาน	ทวา
ใหญโตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคง	ซึ่งหากสรางเสร็จตามแผนจะเป็น
เจดียที่ใหญที่สุดและสูงที่สุดในโลก	สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจาก
เหตุการณแผนดินไหวในปี	พ.ศ.2381

ระฆังมิงกุนมีเสนรอบวงถึง	10	เมตร	สูง	3.70	เมตร	น้ําหนัก	87	ตัน	เลาขานกัน
มาวา	พระเจาปดุงไมทรงตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบ	จึงรับสั่งให
ประหารนายชางทันทีที่สรางเสร็จ	ปัจจุบันระฆังใบน้ีถือวาเป็นระฆังยักษที่เล็ก
กวาระฆังแหงพระราชวังเคลมลินในกรุงมอสโคเพียงใบเดียว	แตระฆังเคลมลิน
น้ันแตกราวไปแลว	ไมสามารถนํามาใชงานไดอีก	ระฆังมิงกุนจึงเป็นระฆังยักษ
ที่สามารถสงเสียงกองกังวานไดจริงๆที่เหลืออยูในโลก

เจดียชินพิวมิน	(เมียะเต็งดาน)	ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล	ไดชื่อวา
เป็นเจดียที่สวยสงามากแหงหน่ึงสรางขึน้ในปี	พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีด
อว	พระราชนัดดาในพระเจาปดุง	เพื่อเป็นอนุสรณแหงความรักที่พระองคมีตอ
พระมหาเทวีชินพิวมิน	ซึ่งถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร	จึงไดรับสมญานามวา
“ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี”	เจดียองคน้ีเป็นพุทธศิลปที่สรางขึน้ดวยภูมิจักรวาล
คือมีองคเจดียสถิตอยูตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันวาเป็นศูนยกลาง
และโลกและจักรวาล	ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	OWAY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ชวงเชา



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

04.00	น.	นําทานรวม	พิธีอันศักดิส์ิทธิใ์นพิธีกรรมลางพระพักตรพระมหามัยมุนี	(1	ใน	5	สิ่งศักดิส์ิทธิ ์
ของพมา)	ถือเป็นตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่อง	เครื่องกษตัริยที่ไดรับการขนานนามวา
“พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม”	ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึน้ที่เมืองธรรมวดี	เมื่อปี	พ.ศ.	689	สูง	12	ฟุต	7	น้ิว	หุม
ดวยทองคําเปลวหนา	2	น้ิว	ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย	หนาตักกวาง	9	ฟุต	ในปี	พ.ศ.2327	พระเจาปดุง
ไดสราง	วัดมหามุนี	หรือวัดยะไข	(วัดอาระกัน	หรือวัดพยาจี)	เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี	และในปี	พ.ศ.
2422	สมัยพระเจา	สีปอ	กอนจะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา	จึงทําใหทองคําเปลวที่ปิดพระ
ละลาย	เก็บเน้ือทองไดน้ําหนักถึง	700	บาท	ตอมาในปี	พ.ศ.	2426	ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึน้ใหมมี
ขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเป็นวัดที่สรางใหมที่สุดแตประดิษฐาน
พระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา	โดยรอบๆระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้ง
กรุงแตกครั้งที่	1	สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับเขาสูที่พัก
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินสู	ทาอากาศยานมัณฑะเลย	เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย
11.15	น.	นําทานเหินฟากลับสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่8M337	(สายการบินเมีย

นมาร	แอรเวย	มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ชวงบาย
13.50	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ไดชื่อวาเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต	เพราะชาวพมาเชื่อวาพระพุทธเจาไดมา
ประทานลมหายใจอันศักดิส์ิทธิเ์ขาไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองคน้ี	พระ
มหามัยมุนีจึงเป็นดังตัวแทนของพระพุทธองคที่มีชีวิตจิตใจ	ใครที่มากราบไหว
บูชาจะไดรับศรัทธาอันสูงลํ้า	เป็นพระพุทธรูปหลอทองสําริด	ปางมารวิชัยทรง
เครื่อง	ปัจจุบันประดิษฐานอยูที่	“วัดมหามัยมุนี”	หรือชื่อแทดั้งเดิมคือ	วัดปยกยี
หรือวัดยะไข

อยูหางจากเมืองมัณฑะเลย	ไปทางตอนใต	เป็น	1	ใน	3	ทาอากาศยาน
นานาชาติของ	ประเทศพมา	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2542	อีกทั้งยังเป็นทา
อากาศยานที่ใหญและทันสมัยที่สุดในประเทศ	มีทางวิ่ง	(รันเวย)	ซึ่งถือวามี
ความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ีบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน	ฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	5,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจํา
ทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย	ยกเวนคา
ภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง
1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	5,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
6	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)



1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	500	บาท/ทริป/ตอทาน
3.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

***	คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่ทานละ	500	บาท	/	ทริป	/	ตอทาน***

**ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	3,900	บาท**

**หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา**
ตัว๋เม่ือออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี	แบตเตอรี่สํารองสามารถนํา

ใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแก
-	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน
-	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ	2
กอน
-	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี
4.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	30	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนนัน้ทางบริษทัจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว	โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง
1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน

ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
-		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
-		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
-		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนัก
ทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋เครื่องบิน	การจองที่พัก	ฯลฯ

3.	การเดินทางทีต่องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเทีย่วบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ



Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือ
คาบริการทัง้หมด	

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


