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MANDALAY จ่ามงกุฎ 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิมณัฑะเลย ์– เมอืงพุกาม – วดัมานุหะ – วดัอนนัดา – จุดชมววิทะเลเจดยี ์– 

เจดยีช์เวสกิอง (-/L/D) 

07.00  พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ THAI SMILE AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 
 

09.55   น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่โดยเทีย่วบนิ WE 309 

 (บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.20  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงรับกระเป๋าสัมภาระ ผ่านขัน้ตอน
ศลุกากรแลว้ เมอืงมณัฑะเลย ์อดตีราชธานีอันรุ่งเรอืงของพม่า เป็นเพยีงหนึง่ในไม่กีเ่มอืงทียั่งคงใชช้ือ่เดมิเรือ่ยมาไม่มี

การเปลีย่นแปลง ตัง้อยูบ่นทีร่าบอนัแหง้แลง้และเขตท านาปลกูขา้วตามแนวล าน ้าเอยาวดตีอนบน 
น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงพุกาม โดยรถโคฃ้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ท่านจะไดช้มววิตลอด

สองขา้งทางทีส่วยงามดว้ยธรรมชาต ิ

จากนัน้น าทา่นชม วดัมนุหะ ตัง้อยู่บรเิวณตอนใตข้องหมู่บา้นยนิกะบา สรา้งโดยพระเจา้มานุหะ เพือ่สัง่สมบญุไวช้าตหินา้
จงึไดส้รา้งวัดนี้ไว ้ดว้ยโครงสรา้งพระวหิารคอ่นขา้งแคบท าใหพ้ระพุทธรูปถูกสรา้งอย่างเบยีดเสยีดอยู่ภายใน ตามประวัติ
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กล่าวว่าพระเจา้มานุหะไดถู้กจับมาเป็นเชลย ณ เมืองแห่งนี้ ดว้ยความศรัทธาจงึสรา้งวัดแห่งนี้เป็นตัวแทนของตนและ

ครอบครัว สือ่ความหมายของวดันีด้ว้ยความอดึอัดเบยีดเสยีดดั่งตนเองทีถู่กจับมาเป็นเชลยตอ้งอยู่อย่างอดึอันเชน่เดยีวกัน
กับโคร่งสรา้งของวัดแห่งนี้ ดา้นในประกอบดว้ยพระพุทธรูป 3 องค์น่ังขัดสมาธิ และอีก 1 องค์เป็นพระพุทธรูปปาง

ปรนิพิพาน ดา้นหนา้ของวดันีจ้ะมบีาตพระสทีองขนาดใหญ ่ 
ทา่นสามารถท าบญุหรอืทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะท าบญุขา้วสารก็สามารถท าไดท้ีว่ัดแห่งนี้ 1 กระสอบราคาประมาณ 4 หมืน่

จ๊าด หรอืประมาณ 1 พันบาทไทย และทา่นจะไดรั้บใบอนุโมทนาบตัรอกีดว้ย  

 
น าท่านชม วดัอานนัดา เป็นมหาวหิารขนาดใหญ่ทีข่ ึน้ชือ่ไดรั้บการยกย่องว่าเป็น “เพชรน ้าเอกของพุทธศลิป์สกุลชา่ง
พุกาม” เป็นทีรู่จ้ักเหนือวหิารทัง้หลาย สรา้งโดยพระเจา้จานสติา เมือ่ก่อนยอดพระเจดยียั์งเป็นสขีาวเหมอืนกับพระเจดยี์

องคอ์ืน่ๆของพุกาม แตรั่ฐบาลพม่าไดม้าทาสทีองทับเมือ่ปี พ.ศ. 2533 เพือ่สมโภชการสรา้งอานันทวหิารครบรอบ 900 ปี 

ตะวนัตก 
น าทา่นสู ่จดุชมววิทะเลเจดยี ์ทีส่วยงาม และหมู่บา้นเกา่แกข่องเมอืงพุกาม ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ พรอ้มชม

พระอาทติยล์อยลบัขอบฟ้า 
น าท่านสักการะ เจดยีช์เวสกิอง (1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธข์องพม่า) สรา้งเป็นทรงรูปสถูป แบบดัง้เดมิของพม่าโดยแท ้มี

ลักษณ์เป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารีรกิาธาต ุจากพระสรีระ

หลายส่วน มีลักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ทัง้ที่เป็นธาตุจากไหปลารา้ พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ยวแกว้ของพระ
เจา้อโนรธา ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของอาณาจักรพุกาม 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร … พเิศษ !!! พรอ้มชมโชวก์ารแสดงหุน่เชดิโบราณ (1) 
ทีพ่กั BAGAN LANDMARK / GRACIOUS BAGAN HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง พกุาม–เจดยีต์โิลมนิโล – วหิารธรรมยนัจ ี– เมอืงมณัฑะเลย–์ พระราชวงัมณัฑะเลย–์ วดัชเวนนัดอว ์(วดัไมส้กั) 

– วดักโุสดอ (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
น าท่านชม เจดยีต์โิลมนิโล เป็นวัดที่สรา้งแบบก่ออฐิถือปูนบนฐาน

กวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร ภายในวหิารมชีอ่งบันได
เดนิขึน้สูร่ะเบยีงชัน้บนได ้และวหิารแหง่นีไ้ดช้ ือ่วา่เป็นวหิารองคส์ดุทา้ย

ทีม่กีารสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวหิารมพีระพุทธรูป 4 

องค์ทีช่ัน้ทีห่นึ่งและชัน้ที่สองของวหิาร ภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่อง
กระทบพระพุทธรูปแลว้งดงามมาก องค์พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน

ภายในนั้นมีความแตกต่างจากที่เห็นกันโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม
นักปราชญช์าวพมา่บางรายไดต้คีวามวา่ “ตโิลมนิโล” อาจเพีย้นเสยีงมา

จาก “ไตรโลกมงคล “หรือ “ผูไ้ดรั้บพรอันเป็นมลคลจากสามโลก” 

น่ันเอง 
น าทา่นชม วหิารธรรมมายนัจ ีวหิารทีว่ดันี้ไดช้ ือ่วา่ใชค้วามหนาแน่น ความละเอยีดพถิพีถิันในการสรา้งมากทีส่ดุในพม่าก็

วา่ได ้หลงัจากนัน้น าทา่นกลบัสูเ่มอืงมัณฑะเลยผ์า่นเสน้ทางเดมิ 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (3) 

น าทา่นชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งโดยพระเจา้มนิดง เป็นอาคารไมต้กแตง่ดว้ยปนูปัน้มรีะเบยีงรอบถงึ 5 ชัน้ แตกตา่ง

จากวดัอืน่ๆตอ่มาถกูไฟไหมห้มด ขณะนีท้างการพมา่ไดก้อ่สรา้งขึน้มาใหม่ในรูปแบบเดมิ ชมพระราชวังมัณฑะเลย ์สรา้งขึน้
เมือ่ยา้ยราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มปีระตูเขา้ถงึ 12 ประต ูตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไมแ้ละตกึ 

ประกอบดว้ยทอ้งพระโรงพระทีน่ั่ง และต าหนักตา่งๆ ทัง้หมดถกูไฟไหมเ้มือ่สงครามโลกครัง้ที ่2 แตปั่จจุบันทางการพม่าได ้
จ าลองขึน้ใหมอ่กีครัง้บนฐานเดมิ น าทา่นชมทศันยีภาพของเมอืงหลวงเกา่ของพมา่  
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น าทา่นชม วดัชเวนนัดอร ์ชมอาคารไมส้ักทองสลักเสลาดว้ยลวดลายทีง่ามวจิติร อาคารนี้เคยเป็นพระต าหนักทีป่ระทับ
ของพระเจา้ มนิดง เมือ่ส ิน้พระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทบีอ (กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของพม่า) ไดร้ือ้มาถวายวัดภายในอาคารยัง

ตกแตง่ดว้ยไมแ้กะสลักเลา่เรือ่งมหาชาดก 10 ชาตทิีย่ังคงความสมบรูณ์มากทีส่ดุ  
น าทา่นชม วดักุโสดอ  ซึง่ครัง้หนงึเคยเป็นทีท่ าการสงัคานราพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 

84,000 พระธรรมขันธ ์และไดล้งกนิเนสบุ๊ควา่ “เป็นหนังสอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก” ไดเ้วลอันสมคสรน าทา่นเดนิทางกลับสู่

สนามบนิมัณฑะเลย ์

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร … พเิศษ !!! เมนูกุง้แมน่ า้เผา (4) 

ทีพ่กั SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL  ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม เมืองมณัฑะเลย ์– ร่วมพธิีลา้งพระพกัตรพระมหามยัมุนี – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้สกัอูเบ็ง – สนาม

บนิมณัฑะเลย ์– สนามบนิสวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ (B/L/-) 

04.00 น. น าทา่นรว่มพธิอีนัศกัดิส์ทิธ ิใ์นพธิกีรรมลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี(1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิส์ูงสุดของพม่า) ถอื

เป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญท่รงเครือ่ง เครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิม่” ที่

พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึน้ทีเ่มืองธรรมวด ีเมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรง

เครือ่งประดับทองปางมารวชิยั หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามุนี หรอืวัดยะไข ่(วัดอาระ

กนั หรอืวัดพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพม่าใหอ้ังกฤษ

ไดเ้กดิไฟไหมว้ดัทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลาย เก็บเนือ้ทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ. 2426 

ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บรูณะวดัขึน้ใหม่มขีนาดใหญ่กวา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวัดที่

สรา้งใหมท่ีส่ดุแตป่ระดษิฐานพระพุทธรูปเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพมา่ โดยรอบๆระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวัตถุทีน่ าไปจากกรุงศรี

อยธุยาเมือ่ครัง้กรุงแตกครัง้ที ่1 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูท่ีพั่ก 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 จากนัน้น าทา่นสู ่อมรปุระ เป็นอกีหนึง่เมอืงของพม่าทียั่งคงมนตข์ลังมาจนปัจจุบัน ซึง่สามารถสัมผัสไดจ้ากวถิชีวีติความ

เป็นอยู ่รวมไปถงึอารยธรรมอนัเกา่แกข่องเมอืงทีส่ามารถพบเห็นไดจ้ากเหลา่วัดอารามและเจดยีท์ีต่ัง้เรยีงรายอยู่รอบ ๆ ตัว
เมอืงน าท่านชม สะพานไมส้กัอูเบ็ง สะพานทีส่รา้งดว้ยไมส้ักและยาวทีส่ดุในโลก ตัวสะพานนี้ทอดยาวถงึ 2 กโิลเมตร 

ขา้มทะเลสาบตองตะมาน ของเมอืงอมรปรุะ 

  
12.05  น าทา่นเหนิฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่WE 310 
 (บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.35  ถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

 
 

 
 

 



 

MYL-MDL06 MANDALAY จ่ามงกุฎ 3D2N_WE_OCT-DEC19 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ  2-3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 11,999 3,000 7,999 

14 – 16 พฤศจกิายน 2562 11,999 3,000 7,999 

28 – 30 พฤศจกิายน 2562 10,999 3,000 7,999 

05 – 07 ธนัวาคม 2562 12,999 3,000 8,999 

12 – 14 ธนัวาคม 2562 11,999 3,000 7,999 

19 – 21 ธนัวาคม 2562 11,999 3,000 7,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่น
การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทั
ฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 
วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
  คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่า

ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้

บรกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่่าดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
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2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2.   ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น

การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี

เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้

ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก 
ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไมม่กีารจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทาง โหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี ใหน้ าตดิตวัขึน้เครือ่งเทา่นัน้ !! 
 

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


