
 
 

 

TOUR CODE: MM361101AB 

 เท่ียวเมืองมณัฑะเลย-์เมืองพกุาม 

 ชมอาคารไมส้กัทองสลกัเสลาดว้ยลวดลายท่ีงามวิจติร  
 ชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(พระราชวงัสุดทา้ยของกษตัริยพ์ม่า) 

 ชมทศันยัภาพของเมืองหลวงเก่าพม่าท่ี MANDALAY HILLS 

 ชมสะพานอูเบ็ง สะพานท่ีสรา้งดว้ยไมส้กัและยาวท่ีสุดในโลก 



 
 

 ชมวดัอานนัดา มหาวิหารขนาดใหญ ่“เพชรนํ้าเอกของพทุธศิลป์

สกุลช่างพกุาม” 

 สกัการะ เจดียช์เวสิกอง (1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า) 

 รว่มพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี (1 

ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า) 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์- วิหารชเวนันดอร์-ชมวิวยอด

เขามณัฑะเลย ์           (-/-/D) 

11.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 

เคาว์เตอร์ N สายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรับและ

อาํนวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  

14.00 น. บินลดัฟ้า สู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) เท่ียวบินท่ี 

8M338 ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง*** 

15.35 น. ถึงสนามบินมัณฑะเลย ์เมืองมณัฑะเลย ์(เวลาท่ีพม่าชา้กว่าเมืองไทย 30 นาที) 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองนําท่านเดินทางสู่ตัวเมือง จากน้ันนําท่านชม     

วดัชเวนันดอร ์ชมอาคารไมส้กัทองสลกัเสลาดว้ยลวดลายท่ีงามวิจิตร อาคารน้ีเคย

เป็นพระตําหนักท่ีประทับของพระเจา้ มินดง เมื่อส้ินพระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทีบอ 

(กษัตริย์องค์สุดทา้ยของพม่า) ไดร้ื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งดว้ยไม้

แกะสลักเล่าเร่ืองมหาชาดก 10 ชาติ ท่ียังคงความสมบูรณ์มากท่ีสุด นําท่านชม 

พระราชวังมัณฑะเลย ์สรา้งโดยพระเจา้มินดง เป็นอาคารไมต้กแต่งดว้ยปูนป้ันมี

ระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกต่างจากวดัอ่ืนๆต่อมาถูกไฟไหมห้มด ขณะน้ีทางการพม่า

ไดก้่อสรา้งขึ้ นมาใหม่ในรูปแบบเดิม ชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งขึ้ นเมื่อยา้ยราช

ธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวงัขนาดใหญ่มีประตูเขา้ถึง 12 ประตู ตวัพระราชวงั



 
 

เป็นหมู่อาคารไมแ้ละตึก ประกอบด้วยท้องพระโรงพระท่ีนั่ง และตําหนักต่างๆ 

ทั้งหมดถูกไฟไหมเ้มื่อสงครามโลกครั้งท่ี 2 แต่ปัจจุบนัทางการพม่าไดจ้าํลองข้ึนใหม่

อีกครั้ งบนฐานเดิม  นําท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่า ท่ี  ภู

เขามณัฑะเลย ์

เยน็ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 นาํขณะเขา้สูท่ี่พกั SHWEPHYR HOTEL, SHWEHTEE HOTEL หรือเทียบเทา่  

วนัท่ีสอง มณัฑะเลย-์สะพานไมอ้เูบง-พกุาม-ชมวิวทะเลเจดียท่ี์เจดียช์เวสนัดอร ์    (B/L/D) 

06.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. นําท่านชม สะพานอูเบ็ง สะพานท่ีสรา้งดว้ยไมส้กัและยาวท่ีสุดในโลก ตัวสะพานน้ี

ทอดยาวถึง 2 กิโลเมตร ขา้มทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ จากน้ันนําท่าน

ออกเดินทางสู่เมืองพุกาม โดยรถโคฃ้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 

ชัว่โมง) ท่านจะไดช้มววิตลอดสองขา้งทางท่ีสวยงามดว้ยธรรมชาติ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันชมเจดียช์เวสนัดอร ์เช่ือกนัวา่ภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจา้และยงั

มีรูปป้ันเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหารจึงมีช่ือเรียกแบบ

ฮินดูว่าเจดียก์าเนชา จากบริเวณน้ีท่านสามารถมองเห็นพระอาทิตยต์กลับขอบฟ้า 

และเจดียน์้อยใหญ่ ท่ีตั้งอยู่รายรอบจนไดส้มญานามวา่ “ป่าทะเลเจดีย”์ ใหท่้านเก็บ

ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

19.00 น. บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวหุ่์นเชิดโบราณ 

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือ เทียบเทา่ 

วนัท่ีสาม พกุาม-ตลาดยองอ-ูวดัอนนัดา-วิหารธรรมยนัจ-ีเจดียช์เวสิกอง-มณัฑะเลย ์   (B/L/D) 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําท่านเท่ียวชม ตลาดยองอู YONG U MARKET เป็นตลาดใหญ่ของเมือง

พุกาม ท่ีขายสินคา้ทุกชนิด ทั้งเคร่ืองอุปโภค บริโภค ขา้วปลา อาหาร ผกัสด เส้ือผา้ 

ของท่ีระลึกพื้ นเมือง เหมาะสาํหรบัเดินชมเลือกซ้ือของฝาก โดยเฉพาะเคร่ืองเขินของ

เมืองพุกาม ถือว่าเป็นหน่ึงเพราะฝีมือท่ีประณีตและการออกแบบท่ีสวยงาม จากน้ัน

นําท่านชม วัดอานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีขึ้ นช่ือไดร้ับการยกย่องว่าเป็น 

“เพชรน้ําเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” เป็นท่ีรูจ้กัเหนือวิหารทั้งหลาย สรา้งโดย



 
 

พระเจา้จานสิตา เมื่อก่อนยอดพระเจดียย์งัเป็นสีขาวเหมือนกบัพระเจดียอ์งคือ่ืนๆของ

พุกาม แต่รัฐบาลพม่าไดม้าทาสีทองทับเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสรา้ง

อานันทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวนัตกชม วิหารธรรมมายนัจี วิหารท่ีวดัน้ีไดช่ื้อวา่

ใชค้วามหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถนัในการสรา้งมากท่ีสุดในพม่าก็วา่ได ้นําท่าน

สักการะ เจดียช์เวสิกอง (1 ใน 5 ส่ิงศักด์ิสิทธข์องพม่า) สรา้งเป็นทรงรูปสถูป 

แบบดั้ งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณ์เป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้ นหลังพระ

เจา้อโนรธาข้ึนครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน 

มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ทั้งท่ีเป็นธาตุจากไหปลารา้ พระนลาฎ ตลอดจนพระ

เขี้ ยวแกว้ของพระเจา้อโนรธา ซ่ึงเป็นกษัตริยท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดของอาณาจกัรพุกาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันนําท่านออกเดินทางกลบัสู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เยน็ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั SHWE PHYU HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

 

วนัท่ีส่ี มณัฑะเลย-์รว่มพิธีศกัด์ิสิทธ์ิลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี-กรุงเทพฯ   (B/-/-) 

04.00 น. นําท่านร่วมพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมลา้งพระพกัตรพ์ระมหามัยมุนี (1 ใน 5 

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพม่า) ถือ เป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเคร่ือง 

เคร่ืองกษัตริยท่ี์ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคาํเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจา้กรุง

ยะไข่ทรงหล่อขึ้ นท่ีเมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ด้วย

ทองคาํเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวชิยั หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี 

พ.ศ.2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) 

เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสีย

เมืองพม่าใหอ้ังกฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองคํา จึงทําใหท้องคําเปลวท่ีปิดพระละลาย 

เก็บเน้ือทองไดน้ํ้าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงิน

เพื่อบูรณะวดัขึ้ นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึง

นับไดว้่าเป็นวดัท่ีสรา้งใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า 



 
 

โดยรอบๆระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุท่ีนําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้ง

ท่ี 1 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั 

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม และใหทุ้กท่านพักผ่อนตาม

อธัยาศยั จากน้ันนําคณะเดินทางสู่สนามบินเมืองมณัฑะเลย ์

10.40 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY เ ท่ียวบินท่ี 

8M337 

13.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุก

ครั้งก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์  

หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นท่ีใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

14-17 กนัยายน 2559 15,900 15,900 15,900 4,000 

21-24 กนัยายน 2559 15,900 15,900 15,900 4,000 

28กนัยา-1ตลุาคม 

2559 

15,900 15,900 15,900 4,000 

05-08 ตลุาคม 2559 15,900 15,900 15,900 4,000 

12-15 ตลุาคม 2559 15,900 15,900 15,900 4,000 

19-22 ตลุาคม 2559 15,900 15,900 15,900 4,000 

26-29 ตลุาคม 2559 15,900 15,900 15,900 4,000 

 



 
 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

หมายเหต ุ       

 - บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัการ

เปล่ียนแปลงรายการ  ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง  ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงรกัษามาตรฐานการบริการและยดึถือ

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

  โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกั

โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีม ี

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียว

ตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 

ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ   ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอด

การเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์ 

 ค่าวซ่ีาพมา่แบบยืน่หมูค่ณะ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่า (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศพม่า

ใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วนั) **ถา้กรณีท่ีทาง



 
 

รฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการทาํวีซ่าเพิ่ม ท่าน

ละ 1,000 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ 

ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

ท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อ

สาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง

อย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบ

ภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่

นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํ

การของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์

เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาล

ประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู ้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือ

เดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจอง

กบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์

ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจน

ซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการ

ขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบ



 
 

หนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลักฐานการชาํระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของ

ค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของ

ค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองใน

การเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การสํารองท่ีนั่งตัว๋

เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา 

Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํ

การของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์

เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาล

ประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 
15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้น
รายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ 

ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วม

เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนั



 
 

ก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะ

ชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนด

เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 

นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน 

ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้ม

การชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม
เพื่อใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของ

ประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่

เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ี

เพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การ

จลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทาง

บริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า

ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ 

แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่

เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่

ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่ง

สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมี



 
 

ขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลด

ใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ 

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

  

   

 

 

 

 

 


