
 
 
 
 

 

ทวัรพ์ม่า : รหสั RGN334 



 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิมณัฑะเลย ์เมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ – เมอืงพุกาม – ชม
ววิพระอาทติยต์ก – ทะเลเจดยี ์

 
09.00  พรอ้มกันที่  สนามบินสุวรรณภูม ิ ช ัน้  4 ประตู  3 เคาน์เตอร ์C สายการบิน BANGKOK 

AIEWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
ทกุทา่นสามารถใชบ้รกิาร LOUNGE ของสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS ไดก้อ่นเวลา BOADING 

TIME 
12.15   น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพม่าโดยเทีย่วบนิ  PG709 บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 
13.40  เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงรับกระเป๋าสมัภาระ 

ผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ เมอืงมณัฑะเลย ์อดีตราชธานีอันรุ่งเรอืงของพม่า เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่
เมอืงที่ยังคงใชช้ือ่เดมิเรื่อยมาไม่มกีารเปลีย่นแปลง ตัง้อยู่บนที่ราบอันแหง้แลง้และเขตท านาปลูก
ขา้วตามแนวล าน ้าเอยาวดตีอนบน 

 

 
 
น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงพุกาม โดยรถโคฃ้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 
ทา่นจะไดช้มววิตลอดสองขา้งทางทีส่วยงามดว้ยธรรมชาต ิ
น าท่านสู่ จุดชมววิทะเลเจดยี  ์ที่สวยงาม และหมู่บา้นเก่าแก่ของเมืองพุกาม ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ
ความประทับใจ พรอ้มชมพระอาทติยล์อยลับขอบฟ้า 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร … พเิศษ !!! พรอ้มชมโชวห์ุน่เชดิโบราณ 
ทีพ่กั GRACIOUS BAGAN HOTEL เทยีบเทา่ หรอืระดบัเดยีวกนั  



วนัทีส่อง เมอืงพุกาม – เจดยีช์เวสกิอง – วดัอานนัดา – วดัมนุหะ – วดักุบยางก ี– เจดยีต์โิลมนิโล – 
วหิารธรรมมายนัจ ี

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงพุกาม พุกามไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งทะเลเจดยี ์หรอื ดนิแดนแห่งเจดยีส์ีพ่ันองค ์เพราะในสมัย
รุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมายถงึ 4,446 องค์ ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค์ เจดีย์แห่งแรกของ
พุกามคอื เจดยีช์เวซโีกน สรา้งโดยพระเจา้อโนรธามังชอ่ ปฐมกษัตรยิแ์ห่งอาณาจักรพุกาม โดยธรรม
เนียมการสรา้งเจดีย ์เจดียอ์งคใ์หญ่สุดจะเป็นเจดียท์ี่กษัตรยิท์รงสรา้ง และองคท์ี่มขีนาดเล็กถัดมา
เป็นการสรา้งโดยเหลา่ขนุนาง อ ามาตย ์ลดหลั่นลงมาตามบรรดาศักดิ ์
 

 
 
น าทา่นสกัการะ เจดยีช์เวสกิอง (1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธข์องพมา่) สรา้งเป็นทรงรปูสถปู แบบดัง้เดมิ
ของพม่าโดยแท ้มลีักษณ์เป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพื่อใช ้

บรรจุพระบรมสารรีกิาธาตุ จากพระสรรีะหลายสว่น มลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ทัง้ทีเ่ป็นธาตุจาก
ไหปลารา้ พระนลาฎ ตลอดจนพระเขีย้วแกว้ของพระเจา้อโนรธา ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของ
อาณาจักรพุกาม 
น าท่านชม วดัอานนัดา เป็นมหาวหิารขนาดใหญ่ทีข่ ึน้ชือ่ไดร้ับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน ้าเอกของ
พุทธศลิป์สกลุชา่งพุกาม” เป็นทีรู่จ้ักเหนือวหิารทัง้หลาย สรา้งโดยพระเจา้จานสติา เมือ่กอ่นยอดพระ
เจดีย์ยังเป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดียอ์งคอ์ื่นๆของพุกาม แต่รัฐบาลพม่าไดม้าทาสีทองทับเมื่อปี 
พ.ศ. 2533 เพือ่สมโภชการสรา้งอานันทวหิารครบรอบ 900 ปี ตะวันตก 



 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร…พเิศษ เมนูกุง้แมน่ า้เผาทา่นละ 1 ตวั 
 

จากนัน้น าท่านชม วดัมนุหะ ตัง้อยู่บรเิวณตอนใตข้องหมู่บา้นยนิกะบา สรา้งโดยพระเจา้มานุหะ เพื่อ
สั่งสมบุญไวช้าตหินา้จงึไดส้รา้งวัดน้ีไว ้ดว้ยโครงสรา้งพระวหิารค่อนขา้งแคบท าใหพ้ระพุทธรูปถูก
สรา้งอยา่งเบยีดเสยีดอยูภ่ายใน 
 

 



จากนั้นน าท่านชม วดักุบยางกี สรา้งโดยพระโอรสของพรเขา้จันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือภาพ
จติรกรรมบนฝาผนังอยา่งสวยงาม เรยีกไดว้า่สวยทีส่ดุในพุกามก็วา่ได ้
 

 
 

น าท่านชม เจดยีต์โิลมนิโล เป็นวัดทีส่รา้งแบบก่ออฐิถอืปูนบนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยี์
สงู 46 เมตร ภายในวหิารมชีอ่งบันไดเดนิขึน้สูร่ะเบยีงชัน้บนได ้และวหิารแห่งน้ีไดช้ือ่วา่เป็นวหิารองค์
สดุทา้ยทีม่กีารสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวหิารมพีระพุทธรปู 4 องคท์ีช่ัน้ทีห่นึง่และชัน้
ที่สองของวหิาร ภายในมชี่องแสงที่เมือ่ส่องกระทบพระพุทธรูปแลว้งดงามมาก องคพ์ระพุทธรูปที่
ประดษิฐานภายในนัน้มคีวามแตกต่างจากทีเ่ห็นกันโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามนักปราชญช์าวพม่าบาง
รายไดต้คีวามว่า “ตโิลมนิโล” อาจเพีย้นเสยีงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรอื “ผูไ้ดร้ับพรอันเป็นมลคล
จากสามโลก” น่ันเอง 
น าท่านชม วหิารธรรมมายนัจ ีวหิารทีวั่ดน้ีไดช้ือ่ว่าใชค้วามหนาแน่น ความละเอยีดพถิพีถัินในการ
สรา้งมากทีส่ดุในพมา่ก็วา่ได ้ 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั GRACIOUS BAGAN HOTEL เทยีบเทา่ หรอืระดบัเดยีวกนั  
 
 
 



วนัทีส่าม พุกาม – เมอืงอมรปุระ – สะพานไมอู้เบง – มณัฑะเลย ์ – เมอืงมนิกุน – ลอ่งเรอืแมน่ า้อริะวด ี
– เจดยีม์งิกนุ – ระฆงัมนิกนุ – เจดยีช์นิพวิเ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านสู ่อมรปุระ เป็นอกีหนึง่เมอืงของพมา่ทีย่ังคงมนตข์ลังมาจนปัจจุบัน ซึง่สามารถสมัผัส

ไดจ้ากวถิชีวีติความเป็นอยู่ รวมไปถงึอารยธรรมอันเกา่แกข่องเมอืงทีส่ามารถพบเห็นไดจ้ากเหล่าวัด
อารามและเจดยีท์ีต่ัง้เรยีงรายอยูร่อบ ๆ ตัวเมอืงน าทา่นชม สะพานไมส้กัอเูบ็ง สะพานทีส่รา้งดว้ยไม ้
สกัและยาวทีส่ดุในโลก ตัวสะพานน้ีทอดยาวถงึ 2 กโิลเมตร ขา้มทะเลสาบตองตะมาน ของเมอืงอมร
ปรุะ  

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

หลังจากนั้นน าท่านกลับสู่ เมอืงมณัฑะเลย ์และน าท่านล่องเรือเขา้สู่ เมอืงมงิกุน เป็นหมู่บา้นรมิ
แม่น ้าอริวดีฝ่ังตะวันตก ห่างจากมัณฑะเลย์ประมาณ 11 กโิลเมตร น าท่านชม เจดยีม์งิกุน ซึง่มี
ความหมายว่าเจดีย์ที่สรา้งไม่เสร็จ พระเจา้ปดุงมีพระราชด าริจะสรา้งเจดีย์มิงกุน หรือ “เจดีย์
จักรพรรด”ิ ทีใ่หญ่ที่สุดและสูงกว่าเจดยีใ์ดๆในสุวรรณภูมปิระดษิฐานพระทันตธาตุที่ไดจ้ากพระเจา้
กรงุจนี โดยทรงมุง่หวังใหย้ิง่ใหญเ่ทยีบเทา่มหาเจดยีใ์นสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิง่กวา่พระปฐม
เจดยีใ์นสยาม 
 



 
 

จากนัน้น าท่านชม ระฆงัมงิกุน ซึง่พระเจา้ปะดุงทรงสรา้งไว ้เป็นระฆังสัมฤทธิท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ

พม่า น ้าหนักประมาณ 90 ตัน ระฆังนี้สูง 4 เมตร มีเสน้ผ่าศูนยก์ลางที่ปากกวา้ง ราว 5 เมตร นับว่า

เป็นระฆังทีแ่ขวนอยูซ่ ึง่ใหญท่ีส่ดุในโลก 

น าท่านชม เจดยีช์นิพวิเม ที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิง่ใหญ่ไม่แพก้ัน โดยพระเจา้บากะ

ยดีอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดุง ทรงสรา้งไวแ้ด่พระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซึง่ถงึแกพ่ริาลัยกอ่นเวลา

อันควร จนเป็นทีก่ลา่วขานวา่เป็น “ทัชมาฮาลแหง่ลุม่อริวด ี

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร…พเิศษ เมนูกุง้แมน่ า้เผาทา่นละ 1 ตวั 
พกัที ่ SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



วนัทีส่ ี ่ รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี– เมอืงสกายน ์– เจดยีก์วงมดูอ – วดัชเวนนัดอร ์(วดัไม้
สกั) – พระราชวงัมณัฑะเลย ์– วดักุโสดอร  ์– สนามบนิมณัฑะเลย ์– สนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรงุเทพ 

 

04.00 น. น าท่านรว่มพธิอีนัศกัดิส์ทิธ ิใ์นพธิกีรรมลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี(1 ใน 5 ส ิง่ศกัดิส์ทิธ ิ์

สูงสุดของพมา่) ถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครือ่ง เครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดร้ับการ

ขนานนามว่า “พระพุทธรปูทองค าเน้ือนิม่” ทีพ่ระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 

689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวชิัย หนา้ตัก

กวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามุนี หรอืวัดยะไข ่(วัดอาระกนั หรอืวัดพยาจ)ี 

เพื่อประดษิฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให ้

อังกฤษไดเ้กดิไฟไหมวั้ดทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระละลาย เก็บเนื้อทองไดน้ ้าหนักถงึ 

700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าไดเ้รีย่ไรเงนิเพื่อบูรณะวัดขึน้ใหม่มขีนาดใหญ่กวา่เดมิโดย

สายการออกแบบของช่างชาวอติาลีจงึนับไดว้่าเป็นวัดที่สรา้งใหม่ที่สุดแต่ประดษิฐานพระพุทธรูป

เกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพมา่ โดยรอบๆระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวัตถทุีน่ าไปจากกรงุศรอียุธยาเมือ่ครัง้กรุง

แตกครัง้ที ่1 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับเขา้สูท่ีพ่ัก 

 

 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

จาก นั้นน าท่ าน เดินท างสู่  เมืองสกายน์ น าท่ านผ่ าน  ชมภู เขาสกายน์  ศูนย์กลางแห่ ง  
พระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น ้าอริะวดี เจดียจ์ านวน
มากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยูบ่นภเูขา 



จากนั้นน าท่านชม เจดยีก์วงมูดอร ์หรือวัดเจดียน์มนางสรา้งโดยพระเจา้ตา้หลู่ เมื่อปี ค.ศ.1636 
เพื่อใชเ้ป็นที่ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ หรือพระทันตธาตุทีไ่ดม้าจากลังกา องคเ์จดียม์ีความสูง 46 
เมตร เสน้รอบวงวัดได ้274 เมตร และใชอ้ฐิในการกอ่สรา้งมากถงึ 10,126,552 กอ้น 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านชม วดัชเวนนัดอร ์ชมอาคารไมส้ักทองสลักเสลาดว้ยลวดลายทีง่ามวจิติร อาคารน้ีเคยเป็น
พระต าหนักทีป่ระทับของพระเจา้ มนิดง เมือ่สิน้พระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทบีอ (กษัตรยิอ์งคส์ุดทา้ย
ของพม่า) ไดร้ื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 ชาตทิี่
ยังคงความสมบรูณ์มากทีส่ดุ  
 

 
 



น าทา่นชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งโดยพระเจา้มนิดง เป็นอาคารไมต้กแตง่ดว้ยปนูป้ันมรีะเบยีง
รอบถงึ 5 ชัน้ แตกต่างจากวัดอืน่ๆต่อมาถูกไฟไหมห้มด ขณะนี้ทางการพม่าไดก้อ่สรา้งขึน้มาใหม่ใน
รูปแบบเดมิ ชมพระราชวังมัณฑะเลย ์สรา้งขึน้เมือ่ยา้ยราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาด
ใหญม่ปีระตเูขา้ถงึ 12 ประต ูตัวพระราชวังเป็นหมูอ่าคารไมแ้ละตกึ ประกอบดว้ยทอ้งพระโรงพระทีน่ั่ง 
และต าหนักต่างๆ ทัง้หมดถูกไฟไหมเ้มือ่สงครามโลกครัง้ที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าไดจ้ าลองขึน้
ใหมอ่กีครัง้บนฐานเดมิ น าทา่นชมทัศนียภาพของเมอืงหลวงเกา่ของพมา่  
 

 
 
น าท่านชม วดักุโสดอ  ซึง่ครัง้หนึงเคยเป็นทีท่ าการสังคานราพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มแีผ่นศลิาจารกึ
พระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ ์และไดล้งกนิเนสบุ๊ควา่ “เป็นหนังสอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก” 
ไดเ้วลอันสมคสรน าทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิมัณฑะเลย ์
 

 



19.15   น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่PG714  
21.40   ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

*รายการทวัรอ์าจมกีารปรับเปลีย่น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ ณ วันเดนิทาง 
ทัง้น้ีทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั* 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 14,999 3,000 10,999 

05 – 08 มนีาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

12 – 15 มนีาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

26 – 29 มนีาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

23 – 26 เมษายน 2563 14,999 3,000 10,999 

24 – 27 เมษายน 2563 14,999 3,000 10,999 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 16,999 3,000 11,999 

07 – 10 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

21 – 24 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

28 – 31 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

29 พ.ค. – 01 ม.ิย. 2563 14,999 3,000 10,999 

05 – 08 มถินุายน 2563 12,999 3,000 7,999 

12 – 15 มถินุายน 2563 13,999 3,000 8,999 

19 – 22 มถินุายน 2563 13,999 3,000 8,999 

26 – 29 มถินุายน 2563 14,999 3,000 10,999 

03 – 06 กรกฎาคม 2563 16,999 3,000 11,999 

09 – 12 กรกฎาคม 2563 12,999 3,000 7,999 

17 – 20 กรกฎาคม 2563 13,999 3,000 8,999 

23 – 26 กรกฎาคม 2563 13,999 3,000 8,999 



31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2563 13,999 3,000 8,999 

21 – 24 สงิหาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

04 – 07 กนัยายน 2563 14,999 3,000 10,999 

18 – 21 กนัยายน 2563 14,999 3,000 10,999 

25 – 28 กนัยายน 2563 14,999 3,000 10,999 

08 – 11 ตลุาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

09 – 12 ตลุาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

15 – 18 ตลุาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

16 – 19 ตลุาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

23 – 26 ตลุาคม 2563 16,999 3,000 11,999 

29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 15,999 3,000 10,999 

30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2563 15,999 3,000 10,999 

05 – 08 พฤศจกิายน 2563 15,999 3,000 10,999 

06 – 09 พฤศจกิายน 2563 15,999 3,000 10,999 

12 – 15 พฤศจกิายน 2563 15,999 3,000 10,999 

13 – 16 พฤศจกิายน 2563 15,999 3,000 10,999 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
 

ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ 
กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลง

อตัราคา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  



 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั ้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน
จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ี

ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร
ตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 
กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน
จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2.   ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้
ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่ง
นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่
จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร
ตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสือเดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิดส้่งหนา้หนังสือ
เดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั ้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไมม่กีาร
จ ากัดจ านวน  

4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคน
ละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทาง โหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี ใหน้ าตดิตัวขึน้เครือ่งเทา่นัน้ !! 
 


