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โปรแกรมทัวร์ มัณฑะเลย์ พุกาม มินกุน วนัที่ 18 – 21 มกราคม 2562 

วันแรก เชียงใหม่ – มัณฑะเลย์  

14.00น.      คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินเชียงใหม ่ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบางกอกแอร์
เวย ์  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัรูบ้ีทราเวล อ  านวยความสะดวก (หวัหนา้ทวัร์แนะน าการเดินทาง) 

16.30 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเมียนมาร์ กรุงมณัฑะเลย ์โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 725  
17.30  น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองมณัฑะเลย ์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินท่ี

เมียนมาร์ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ัตัตาคาร  

น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม HOTEL HAZEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่สอง  มัณฑะเลย์ – พกุาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดทัตบินยู – วิหารธรรม
ยังยี  

 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง พุกาม (Bagan) (เดินทางโดยรถบัส ใช้เวลเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง)

ดินแดนแห่งเจดียห์มื่นองคท่ี์มีอายกุว่า 2,000ปี ของกษตัริยอ์นุรุทมหาราชแห่งอาณาจกัรพุกามน าท่าน
สมัผสัแหล่งโบราณสถานและประวติัศาสตร์ของอาณาจกัรพุกาม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ัตัตาคาร 
น าท่านสกัการะ เจดีย์ชเวสิกอง (Shwe zegon Pagoda) (1 ใน 5 มหาสถานส่ิงศักดิ์สิทธ์ของพม่า) เป็น
มหาเจดียท่ี์บรรจุพระทนัตธาตุของพระพุทธเจา้ สร้างโดยพระเจา้อโรรธามหาราชพระองคแ์รก ผู ้
รวบรวมชนชาติพม่าเป็นปึกแผน่ไดเ้ป็นคร้ังแรกในอาณาจกัรพุกามเม่ือ 900 ปีเศษมาแลว้ องคเ์จดียสี์
ทองอร่ามทรงระฆงัคว  ่า สูง 160 เมตร ัายในมีหอผนีตั ซ่ึงเป็นวิหารยาวท่ีตั้งรูปผหีลวงท่ีชาวพม่า
เคารพนบัถือ ในอดีตนั้นเจดียแ์ห่งน้ีมีความส าคญัของชาวพม่ามาก เพราะใชเ้ป็นสญัลกัษณ์การแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะมาตั้งแต่โบราณ ส่ิงท่ีน่าสนใจส าหรับการเขา้ชมเจดียน้ี์คือัาพประวติัพุทธชาดก
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ของพระ พุทธเจา้ท่ีปรากฏบริเวณผนงั พระมหาเจดียซิ์กองเป็นท่ีบรรจุพระธาตุส าคญั ๓ ส่วน คือ พระ
เข้ียวแกว้ ท่ีกษตัริยแ์ห่งศรีลงักาไดน้ ามาถวาย พระธาตุกระดูกไหล่ ท่ีน ามาจากเมืองศรีเกษตร (ใกล้
เมืองแปร) และพระธาตุพระนลาฏ (หนา้ผาก) พระมหาเจดียท่ี์ส าคญัเป็นอนัดบัสองรองจาก ชเวดา
กอง ในกรุงยา่งกุง้ นัน่คือ.. "พระเจดียช์เวสิกอง" แห่ง พุกาม หลงัจากนั้นน าชม วดัอนันดา (Ananda 
Temple) เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซ่ึงวิหารแห่งน้ีนบัไดว้่าเป็นวิหารท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีมุขเด็จยืน่ออกไปทั้ง 4 ดา้น แผนผงัเหมือนไม้
กางเขนแบบกรีก ซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยคุตน้ของพุกาม และส่ิง
ท่ีน่าท่ึงของวิหารแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหมี้
แสงสว่างอยา่งน่าอศัจรรย ์ 

  
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านชม วดัทัตบินยู (Thatbyinnyut Temple) อยูใ่นบริเวณเมืองเก่าพกุาม ถกูสร้างโดยพระ
เจา้อลองสิทธู ปลายศตวรรษท่ี 17 นบัว่าเป็นวิหารท่ีสูงท่ีสุดในพุกาม 
น าชม วหิารธรรมยงัย ี(Dhammayangyi Temple) สร้างโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เช่ือว่าเป็น
วิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองพุกาม สร้างข้ึนเพ่ือลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท า
ปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติัพหนา้ ตั้งโดดเด่นยิง่ใหญ่ตระหง่านดงัต านานท่ีโหดร้ายไดเ้ล่า
ต่อกนัมา  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ัตัตาคาร 
น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม THAZIN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่สาม พกุาม – มัณฑะเลย์ – วัดมหาอ่งเหม่บอนซาน – วัดบะกายา – ยอดเขาสกาย
ฮิลล์ – ระฆงัยักษ์มิงกนุ – มหาเจดีย์ยักษ์มิงกนุ – เจดีย์พญาเธียรดาน  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.35   น.      ออกเดินทางสู่เมือง มณัฑะเลย์  โดยสายการบิน KBZ เที่ยวบนิที่  K7 262 (ไฟล์ทบินจะคอนเฟิร์มอีก

คร้ังก่อนการเดินทาง)   
09.05   น.      เดนิทางถึงสนามบนิ มณัฑะเลย์  
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จากนั้นน าท่านนั่งรถม้าชม วดัมหาอ่องเหม่บอนซาน (Maenu Okkyaung) สร้างโดยพระนางเมนุ
มเหสีในพระเจา้บาจีด่อ ชม วดับะกายา (Bagayar Monastery) สร้างโดยพระเจา้บายดีอ หรือ พระเจา้
จกักายแมง ในปี ค.ศ. 1834 ตวัอาคารสร้างจากไมส้กัทั้งหลงั มองจากัายนอกไม่ว่าจะเป็น หลงัคา 
หนา้บนั ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ รวมถึงซุม้ประตูหนา้ต่างลว้นเป็นศิลปะแบบพม่า ทว่าเมื่อเปิดประตู
เขา้ไปดา้นใน กลบัพบประติมากรรมไมรู้ป “ครุฑยดุนาค” ซ่ึงเช่ือกนัว่ามีความเก่ียวเน่ืองกบัฝีมือช่าง
จากโยเดีย จากนั้นเดินทางสู่เมอืงสกาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ัตัตาคาร 
 จากนั้นน าท่านข้ึนไปยงั ยอดเขาสกายน์ฮิลล์ ท่ีถือว่าเป็นไฮไลทข์องเมืองแห่งน้ีท่ีไม่ควรพลาดในการ

ไปเยอืน ยอดเขาสกายนฮิ์ลล ์ท่ีสูงเด่นเป็นสง่าอยูก่ลางเมือง ซ่ึงตาคติความเช่ือของชาวพม่าแลว้ ยอด
เขาสกายน์ฮิลล ์กคื็อเขาพระสุเมรุนัน่เอง โดยมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นยอดเขาอีกดว้ย ซ่ึงว่า
กนัว่ามีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นอยา่งยิง่ จึงนบัไดว้่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจเพราะคุณจะ
สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองสกายนไ์ดอ้ยา่งชดัเจน และยิง่ในเวลาพระอาทิตยก์  าลงัจะตกดิน 
นกัท่องเท่ียวจะไดเ้ห็นัาพของแสงอาทิตยท่ี์ตอ้งกบัเหล่าเจดียท่ี์รายลอ้มเขาแห่งน้ีอยู ่เป็นัาพท่ีน่า
ประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ มนิกนุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) และ 

 
 
 
 

 
น าท่านชมระฆงัท่ีใหญ่ระดบัโลกของมิงกุนคือ ระฆงัยกัษ์มงิกุน สร้างเมื่อ พ.ศ.2351 โดยพระเจา้ปดุง 
สร้างถวายแด่เจดียมิ์งกุน มีน ้ าหนกั 90 ตนั สูง 4 เมตร ปากระฆงักวา้ง 5 เมตร ในอดีตระฆงัองคน้ี์ใหญ่
เป็นอนัดบั 2 รองจากระฆงัแห่งพระราชวงัแครมลิน ในกรุงมอวโก ประเทศรัสเซีย แต่ระฆงัเครมลิ
นแตกไปแลว้ ปัจจุบนัระฆงัยกัษม์ิงกนุ จึงเป็นระฆงัท่ีมีสัาพสมบูรณ์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ มหาเจดีย์ยกัษ์ มงิกุนชมซากเจดียข์นาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระ
เจา้ปดุง ท่ีใชแ้รงงานทาส และนกัโทษนบัพนัคนในการก่อสร้าง โดยตั้งพระทยัว่าจะสร้องใหสู้งใหญ่
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กว่าพระปฐมเจดียแ์ห่งสยาม และใหพ้ระองคส์ามารถทอดพระเนตร ไดจ้ากเมืององัวะท่ีอยูฝ่ั่งตรงขา้ม
แม่น ้ าอิรวดี แต่ดว้ยงบประมาณท่ีบานปลาย ประกอบกบัปัญหาขาดแคลนแรงงาน จ  าท าใหก้าร
ก่อสร้างล่าชา้ และในท่ีสุดพระองคก์็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ. 2363 หลงัพ่ายแพไ้ทยใน
สงคราม 9 ทพั เจดียอ์งคน้ี์ จึงสร้างไดแ้ค่ฐาน หลงัจากนั้นองคเ์จดียก์็ถกูท้ิงร้างเร่ือยมา แต่เพียงฐานก็
นบัว่าใหญ่โตมาก หากสร้างเสร็จจะมขีนาดใหญ่และสูงท่ีสุดในโลก หลงัจากนั้นชมเจดียสี์ขาว
บริสุทธ์ิ ท่ีสร้างบนฐาน 7 ชั้น รูปเกลียวคล่ืนงดงาม เจดีย์พญาเธียรดาน สร้างข้ึนเมืองปี พ.ศ. 2329 
เพ่ือใหเ้ปรียบเสมืองเจดียจุ์ฬามณี ท่ีตั้งอยูเ่หนือเขาพระสุเมรุ ตามความเช่ือในไตรัูมิพุทธศาสนาท่ีว่า 
คือแกนก ลางจกัรวาล ซ่ึงถกูลอ้มรอบดว้ยสตัตบริพนัธ ์และมหานทีสีทนัดรทั้ง 7 ชั้น พระเจดียแ์ห่งน้ี
ยงัถุกสร้างใหเ้ป็นสกัขีพยานรักของราชนิกุลองัวะ โดยพระเจา้บากะยดีอว ์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่ง
ความรักท่ีมีต่อพระมเหสีชินพิวเม ท่ีส้ินพระชนมไ์ปก่อนท่ีพระเจา้บากะยดีอวจ์ะข้ึนครองราชย ์แมจ้ะ
ไมใ่ช่หินอ่อนเหมือนทชัมาฮาล แต่ก็ไดรั้บสมญานามว่า ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอริวด ี

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ัตัตาคาร 
น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม HOTEL HAZEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี พระมหามัยมุนี – วัดกโุสดอ – วัดชเวนันดอว์ – มัณฑะเลย์ฮิลล์ – สะพานไม้อู
เบ็ง – สนามบินมัณฑะเลย์ – เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
04.00 น.    จากนั้นน าท่านไปนมสัการ พระมหามยัมุน ีอนัเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็น

ตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์ไดรั้บการขนานนามว่า  “พระพุทธรูป
ทองค าเนือ้นิ่ม” ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ.689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้
ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 
พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยั
มุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดั
ทองค า  จึงท าใหท้องค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้ าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 
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2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพ่ือบูรณะวดัข้ึนใหม่มาขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยสายการออกแบบของช่าง
ชาวอิตาลี จึงนบัไดว้่าเป็นวดัท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า 
โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุ ท่ีน าไปจากกรุงศรีอยธุยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 พร้อมทั้ง
ร่วมพิธีการอนัส าคญัลา้งพระพกัตร์ถือเป็นการสกัการะเพือ่ความเป็นสิริมงคล  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีท าการ สงัคายนา
พระไตรปิฎกคร้ังท่ี 5 มีแผน่ศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนงัสือกิน
เนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว้่า “หนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” จากนั้นเดินทางสู่ วดัชเวนันดอว์ (Shwenandaw 
Monastery) ชมพระวิหารไมส้กัทองท่ีท าจากเคร่ืองไมท้ั้งหลงั มีการแกะสลกัลวดลายจากไมส้กัทอง
มาประดบัตามจุดต่างๆ ถือเป็นงานศิลปะช่างหลวงช้ินสุดทา้ยของมณัฑะเลยท่ี์ไม่ถกูท าลายในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง  
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่เขา  Mandalay Hill ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูน้ีสูง 240 
เมตร ซ่ึงเป็นจุดชมววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงอยูบ่นยอดเขา สามารถมองเห็น
ทศันียัาพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทั้งเมือง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ัตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่  อมรปุระ (Amarapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะอยูท่างตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลย ์

อดีตเคยเป็นราชธานีของพม่าเพียง 76 ปี ก่อนท่ีจะยา้ยมาอยูท่ี่มณัฑะเลยใ์นปี ค.ศ.1857 น าท่าน
ชม สะพานไม้อเูบง็ สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือว่าเสาอ ูเสาของสะพานใช้
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ไมส้กัถึง 1,208 ตน้ซ่ึงมีอายกุว่า 200 ปี ทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามนั (Toungthamon) ไปสู่วดัจอกตอ
จี ซ่ึงมีเจดียท่ี์สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุาม 

15.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน ท าการเช็คอินเพื่อเดินทางกลบัเชียงใหม่ 
18.00 น. ออกเดินทางจากเมืองมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG726 
19.55 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิัาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง 
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ** 

 

อตัราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดนิทาง ราคา/ ท่าน 

18 – 21 มกราคม 2562 
ผูใ้หญ่ 26,900 บาท 
พกัเด่ียวช าระเพ่ิม 4,900 บาท 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป - กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าัาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์
ขา้งตน้* กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่ จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินการท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  
 2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
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5. ค่าน ้ าหนกัสมััาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวินาศัยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของ
แต่ละสายการบินท่ีมกีารเรียกเก็บ 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า
ซกัรีดค่า โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าัาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าัาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าัาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมัายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าัาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ  
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.– บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30วนัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ5,000บาท 
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ

บินมีการการันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT 
จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ   
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและัาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับ

ข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินและรายการทวัร์ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนั

เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ัยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของ

ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงิน** 
 
 
 
 
 

 


