
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WE202:ทวัรพ์มา่ มณัฑะเลย ์สกายน ์องัวะ มงิกนุ 3วนั 2คนื 
น าทา่นเดนิทางสูด่นิแดนแหง่พระพทุธศาสนา  

รว่มเดนิทางไปกราบไหวพ้ระและท าบญุ ชมและสมัผสักบัวฒันธรรม ขนบประเพณี ประเทศพมา่   
∞ชมทศันยีภาพเมอืงสกายน ์ลุม่แมน่ า้อริะวด ีถา่ยรปูกบัเจดยีท์รงคว า่ วดัเจดยีน์างนม  
∞น ัง่รถมา้ชมเมอืงองัวะ ชมอาคารไมส้กั Barayar Monastery 
∞ลอ่งเรอืชมวถิชีวีติหมูบ่า้นมงิกนุ ชมเจดยีม์งิกนุและระฆงัมงิกนุ  
∞ถา่ยรปูกบัเจดยีส์ขีาวสะอาดตา เจดยีช์นิพวิมนิ (เมยีะเต็งดาน)  
∞พระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวงัไมส้กัทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในเอเชยี ชมวดักโุสดอ 
∞นมสัการพระมหามยัมนุ ีอนัเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิส์งูสดุ 1 ใน 5 แหง่ของพมา่ 
∞พธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี

∞ผา่นชมสะพานไมอ้เูบ็ง สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลก 
 

พกัโรงแรมพกุาม 1 คนื โรงแรมมณัฑะเลย ์1 คนื 
เมนูพเิศษ:เมนูกุง้แมน่ า้เผา 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์ 
 
 
 

ทวัรพ์ม่า : รหสั RGN408 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์- เมอืงสกายน ์- วดัเจดียน์างนม - เมอืงองัวะ - วดัมหาอ่องเหม ่                                  
Barayar Monastery                                                                 อาหารกลางวนั,เย็น  

06.30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4  
เคานเ์ตอร ์E โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

09.55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงมัณฑะเลย ์โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE309 
(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

11.20 น. เดนิทางถงึ เมอืงมัณฑะเลย ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืง เดนิทางสู ่เมอืงสกายน ์ศนูยก์ลางแหง่พระพุทธศาสนาทีส่ําคัญ ท่านจะไดช้ม ทัศนียภาพ

ของเมอืงสกายนล์ุม่แมน้ํ่าอริะวด ีเจดยีจํ์านวนมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยู่บนภูเขา และรมิฝ่ังแมน้ํ่า สกายนเ์ป็นราช
ธานีไดเ้พียง 59 ปี ภายหลังเกดิการชงิอํานาจกัน สุดทา้ยพระเจา้โดะมนิพญา ไดรั้บชัยชนะจงึยา้ยเมอืงหลวง
ใหมม่าตัง้ทีป่ากแมน้ํ่ามดิแง ตรงทีบ่รรจบกับแมน้ํ่าอริวด ีจนเป็นทีต่ัง้ของเมอืงอังวะในเวลาตอ่มา ชมเจดยี ์

กวงมดูอรห์รอื วดัเจดยีน์มนาง สรา้งโดยพระเจา้ตา้หลูเ่มือ่ปี 
ค.ศ. 1636 ใชเ้ป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้ว แกว้  หรอืพระทันต
ธาตุที่ไดม้าจาก ลังกา เจดีย์น้ีเป็นเจดีย์ทรงโอควํ่า แบบ
สงิหล หรอืเจดยีท์รงลังกา ม ีตํานานเลา่วา่องคร์ะฆังทรงกลม
ผ่า ครึง่ซีกน้ี ไดต้น้แบบมาจากถัน พระ ชายาคนโปรดของ
พระเจา้ตา้หลู่องค์ เจดียม์คีวามสูง 46 เมตร เสน้รอบ วงวัด
ได ้274 เมตร และใชอ้ฐิในการกอ่สรา้งมากถงึ 10,126,552 
ก ้อ น  แ ล ้ว ช ม  Umin Thonse` Pagoda or 3 0  Caves 
Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมี พระพุทธรูป 45 องค์
ประดษิฐานเรียงกันเป็นครึง่วงกลมจากนั้น ขึน้เขา สกายน์
เป็นภูเขาขนาดกลาง มจีุดชมววิทีคุ่ณสามารถมองเห็นเจดยี์

ต่างๆ ทีว่างตัว อยู่ตามไหล่เขา มองเรือ่ยไปจนสดุถงึแม่น้ําอริะวดี  นําเทีย่วชม เมอืงองัวะ ดว้ยรถมา้ ซึง่อังวะ
เป็นราชธานี อกีแหง่หนึง่ของพมา่ ชมประตเูมอืงทางทศิเหนือทีเ่รยีกวา่ คาวเซตั่นคา เป็นประต ูทีปั่จจุบันมคีวาม
สมบูรณ์ทีส่ดุ และใชเ่ป็นประตูสําหรับทําพธิสีระผมใน เทศกาล ติน่จ่าน(สงกรานต)์ ของชาวพม่า ชม หอคอย
เมอืงองัวะ เป็นสว่นหนึ่ง ของพระราชวัง เพื่อใช ้สังเกตการณ์ขา้ศกึ สรา้งขึน้ในปี  ค.ศ.1822 หลังจากทีเ่กดิ 
แผน่ดนิไหวในปี ค.ศ.1838 หอแหง่น้ีเกดิการเอยีงตัว แตไ่ดรั้บการบรูณะเป็น โครงสรา้งเดมิน้ีเป็นหนึง่ในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมพม่าในชว่งตน้ศตวรรษที ่19 ชม วดัมหาออ่งเหม่ บอนซาน สรา้งโดยพระนางเมนุมเหสใีนพระ
เจา้บาจดี่อ จากนัน้ ชม Barayar Monastery สรา้งโดย พระเจา้บายดีอ ปี ค.ศ.1834 ไมส้ักทีม่ ีขนาดใหญ ่
สวยงามไดซุ้ม้ประต ูบานประตหูรอืหลังคา ซึง่อาคารแหง่น้ีมเีสาไมส้กั รองรับน้ําหนักอยูถ่งึ 267 ตน้ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
  :นําทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม   V Hazel Hotel , Apex Hotel หรอื  Ye Link Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 

    
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

23-25 มกราคม 2563 9,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant 

5,000฿ 

3,500 25 

20-22 กมุภาพนัธ ์2563 10,888 3,500 25 

29 กมุภาพนัธ ์- 2 มนีาคม 2563 11,888 3,500 25 

12-14 มนีาคม 2563 10,888 3,500 25 

21-23 มนีาคม 2563 11,888 3,500 25 



 
 

วนัทีส่อง     หมูบ่า้นมงิกนุ - เจดยีม์งิกนุ - เจดยีช์นิฟิวมนิ - พระราชวงัมณัฑเลย ์- วดักโุสดอ                                                                                                                             
                                                                                                อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น  

 เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านสูเ่มอืงมงิกนุ โดยการ ลอ่งเรอืไปตามแมน่ า้อริะวด ีสู่

มงิกุน หมู่บา้นมงิกุน ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่บน
เกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปไดด้ว้ยเสน้ทาง เรือเท่านั้น 
ระหว่างทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอริวดทีีม่ลีักษณะ   เป็น“กึง่บา้นกึง่
แพ” เน่ืองจากระดับน้ําอริวดใีนแตล่ะฤดกูาลจะมคีวามแตกตา่ง
กันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ํา หลากระดับน้ําจะขึน้สูงกว่าฤดูแลง้
กวา่ 10 เมตร ชาวพมา่จงึนยิมสรา้งบา้นกึง่แพ คอืถา้น้ําขึน้สงูก็
ร่วมแรงกันยกบา้นขึน้ทีด่อนครัน้น้ําลงมากก็ยกบา้นมาตัง้ใกล ้

น้ํา เพือ่ความสะดวกสบายในการใชแ้มน้ํ่าในชวีติประจําวัน  นํา
ทา่นชม เจดยีม์งิกนุ ร่องรอยแหง่ความทะเยอทะยานของพระ
เจา้ปดุง ดว้ยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่แลว้สามารถ
ชะลอพระมหามัยมุนีมาประดษิฐานทีมั่ณฑะเลยเ์ป็นผลสําเร็จ 
จงึทรงฮกึเหมิทีจ่ะกระทําการ  ใหญ่ขึน้และยากขึน้ ดว้ยการทํา
สงครามแผ่ขยายไปรอบดา้นพรอ้มกับเกณฑแ์รงงาน ขา้ทาส
จําน วน มากก่อสรา้งเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิเพื่อ
ประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรง
มุง่หวังใหย้ิง่ใหญเ่ทยีบเทา่มหาเจดยีใ์นสมัยพุกามและใหญโ่ต
โอฬารยิง่กว่าพระปฐมเจดีย์ในสยาม ซึง่ในเวลานั้นถือเป็น
เจดีย์ที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมสิ่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรือ
อาระกันจํานวน 50,000 คนหลบหนีการขดขีแ่รงงานไปอยู่ใน
เขตเบงกอลเป็นดนิแดนในอาณัตขิองอังกฤษแลว้ทําการซอ่ง
สมุกําลังเป็นกองโจรลอบโจมตกีองทพัพมา่  โดยพมา่กลา่วหา
ว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนใหเ้กดิสงครามอังกฤษ-
พม่าอันเป็นสาเหตุหนึง่ทีทํ่าใหพ้ม่าเสยีเมอืงในทีส่ดุอย่างไรก็
ตามงานก่อสร่างเจดยีม์งิกุนดําเนินไปไดเ้พียง 7 ปี พระเจา้ป
ดงุเสด็จสวรรคต ระฆงัมงิกุน พระเจา้ปดงุโปรดฯใหส้รา้ง  โดย
สําเร็จ เพื่ออุทศิถวายแด่มหาเจดีย์มงิกุนจงึตอ้งมขีนาดใหญ่
คูค่วรกัน คอืเป็นระฆังยักษ์ทีม่เีสน้รอบวงถงึ 10 เมตร สงู 3.70 
เมตร น้ําหนัก 87 ตันเลา่ขานกันวา่ พระเจา้ปดงุทรงไมต่อ้งการ
ใหม้ใีครสรา้งระฆังเลยีนแบบจงึรับสั่งใหป้ระหารชวีตินายช่าง
ทันทีที่สรา้งเสร็จ ปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษ์ที่มขีนาดเล็กกว่า
ระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเครมลนิในกรุงมอสโกเพียงใบ
เดยีวทว่าระฆังเครมลนิแตกรา้วไปแลว้ชาวพม่าจงึภาคภมูใิจว่า
ระฆังมงิกนุเป็นระฆังยักษ์ทียั่งคงสง่เสยีงกอ้งกังวานทัง้น้ีเคยมี
การทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆังใบน้ี โดยใหเ้ด็กตัวเล็กๆ
ไปยืนรวมกันอยู่ใตร้ะฆังไดถ้ึง 100 คน เจดีย ์ชินพิวมิน 
(เมยีะเต็งดาน) ประดษิฐานอยูเ่หนือระฆังมงิกนุไมไ่กล ไดช้ือ่
ว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่งสรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2359 
โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดุง เพือ่เป็น
อนุสรณ์แหง่ความรักทีพ่ระองคม์ตีอ่พระมหาเทวชีนิพวิมนิซึง่ถงึแกพ่ริาลยักอ่นเวลาอันควร จงึไดรั้บสมญานามวา่ 
“ทัชมาฮาลแหง่ลุม่อริวด”ี หลังจากนัน้เดนิทางกลับมายังมัณฑะเลย์  

เทีย่ง       รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร   
บา่ย จากนัน้นําท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังทีส่่วนใหญ่

ก่อสรา้งดว้ยไมส้ักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชยีในสมัย
สงครามมหา-เอเชยีบูรพา หรือสงครามโลกครัง้ที่ 2 วันที่ 20 
มนีาคม 2488 เครือ่งบนิฝ่ายสัมพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษได ้
ทิง้ระเบดิจํานวนมากมายถล่มพระราชวัง-มัณฑะเลย์ของพม่า
ดว้ยเหตุผลว่าพระราชวังน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมกําลังของกองทัพ
ญี่ปุ่ นพระราชวังมัณฑะเลยซ์ึง่เป็นพระราชวังไมส้ักก็ถูกไฟไหม ้
เผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูน้ํารอบ
พระราชวัง ที่ยังเป็นของดัง้เดมิอยู่ปัจจุบันพระราชวังที่เห็นอยู่
เป็น    พระราชวังทีรั่ฐบาลพม่าไดจํ้าลองรูปแบบของพระราชวัง
ของเก่าขึ้นมา นําท่านชม วัดกุโสดอ  ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็น
สถานทีทํ่าการสังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มแีผ่นศลิาจารกึ
พระไตรปิฎกทัง้หมด  84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกิน
เนสบุ๊คไดบ้ันทกึไวว้่า “หนังสอืที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ตรงประตู
ทางเขา้วัด ดา้นซา้ยมอืจะพบกับรูปหล่อโลหะของพระเจา้มนิดง 



น่ังอยูท่างเดนิเขา้สูว่ัดทัง้สองขา้งจะมภีาพเขยีนพระราชกรณียกจิทีส่ําคัญของพระเจา้มนิดง อาคารดา้นหนา้พระ
เจดยีส์ทีองขนาดใหญ่ ประดษิฐานพระพุทธรูปน่ัง ปางมารวชิัย ศลิปะแบบกองบอง(ยุคสุดทา้ย) อยู่ในมณฑป
ทางทศิใต  ้พระเจดีย์สทีองอร่าม มีรูปร่างศลิปะเหมือนเจดีย์ชเวชกิองที่พุกามสง่างามน่าเลื่อมใสมาก ส่วน
ทางดา้นซา้ยมอื จะพบกับตน้พกิลุ ขนาดยักษ์ อายปุระมาณ 250 ปี ชาวพมา่มคีวามเชือ่วา่ ถา้นําไมไ้ปคํ้ากิง่ของ
ตน้พกิลุยักษ์ตน้น้ี จะชว่ยสะเดาะเคราะหต์่ออายุใหย้นืยาว เหมอืนไมค้ํ้าโชคชะตาราศขีองคนไทยในภาคเหนือ  
วัดชเวอนิบนิ เป็นวัดที่อยู่ทางตอนใตข้อง   แม่น้ําเอยาวดี อยู่ไม่ไกลจากวัดพระมหามัยมุนีมากนัก สรา้งเมือ่ปี 
1895 มงีานแกะสลักไมส้ักภาพพุทธประวัตยิุคศตวรรษที ่13 ฝีมอืปราณีตออ่นชอ้ยมคีวามงดงามและน่าทึง่มาก 
เป็นวัดทีม่พีระและเณรเป็นจํานวนมากมาจําพรรษาเพือ่ศกึษาเล่าเรยีนพระไตรปิฎกในวัดน้ี  เขามัณฑะเลย ์เป็น
จุดชมววิทีม่ทีัศนียภาพทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงมัณฑะเลย ์ซึง่มคีวามสงูถงึ 240 เมตร มบีันไดจากไหล่เขาขึน้สู่

ยอดเขาจํานวน 1729 ขัน้ มหีลังคาคลมุบันไดตลอดจนถงึยอดระหว่างทางขึน้ขันไดจะมศีาลเล็กๆใหส้กัการะสิง่
ศักดิส์ทิธิเ์ป็นระยะๆอยู ่3 จุดคอื 1.วหิารบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ 2.พระพุทธรูปชเวยัตดอรข์นาดใหญ่ประทับยนื 
2 องค ์3.วหิารซตูองพญา 

 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
  นําทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม   V Hazel Hotel , Apex Hotel หรอื  Ye Link Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม  พธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี- สนามบนิ 
                                                                                                                             อาหารเชา้  
      เชา้ พธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี นมัสการพระ

มหามัยมุนี อันเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิส์ูงสุด 1 ใน 5 แห่งของ
พม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่
ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนานนามว่า “พระพุทธรูป
ทองคําเน้ือนิ่ม” เป็นพระพุทธรูปคู่บ า้นคู่ เมืองของ
ประเทศพม่า คําว่า มหามัยมุนี แปลว่า "ผูรู้อ้ันประเสรฐิ 
ดว้ยความเชือ่ว่าพระพุทธมหามัยมุนีน้ีเป็นพระพุทธรูปที่
มีชีวติ ดว้ยเหตุที่ไดรั้บประทานพร หรือบางตํานานก็
กล่าวว่าไดรั้บประทานลมหายใจจากพระพุทธเจา้จงึมี
ประเพณีลา้งพระพักตรถ์วายโดยทุกวันตอนเชา้ในเวลา
ประมาณ  04.00 น 
จากนัน้กลับโรงแรม   
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมัณฑะเลย์  

12.05 น.        เดนิทางกลับสู ่ประเทศไทยเทีย่วบนิที ่WE310 
14.35 น.        เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

........................................................................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
หมายเหต ุ:อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง จา่ย
คา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่
ทวัร ์ในทกุกรณ ีและกรณทีีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทักอ่นท าการ
จองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 
อตัราคา่บรกิารรวม:คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ พรอ้มทีพ่กั 2คนื พักหอ้งละ  2-3ทา่น  อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ่า
ตามรายการ) บัตรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่งๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ คา่น้ําหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่
ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ1,000,000บาทคา่รกัษาพยาบาลโดยความคุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของ
บรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว(้ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ)**รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน้ํามันของสายการ
บนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้   
 



ราคาทวัรไ์มร่วม:คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทําหนังสอื
เดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการบรกิาร  3%  
ภาษีมลูคา่เพิม่  7%, นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท) ,  
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 1,000บาท ตอ่ทรปิ/ทา่น ,หวัหนา้ทวัร ์300บาท ตอ่ทรปิ/ทา่น  
 
 เงือ่นไขในการจอง:มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 
(การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง) 
 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอ่น
สง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรุณา
สง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
 
การยกเลกิการจอง:เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจํา 
หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  

 
เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นได ้
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุ
และอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การ
ถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 
ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละ
สทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้าํระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เน่ืองจากคา่ใชจ่้ายทีท่า่นไดจ่้ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชําระ
แบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ําระคา่ใชจ่้ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบชาํระเต็ม
มเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 
บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แต่
จะไมค่นืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกันภัย ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นได ้
เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท 
ประกันทั่วไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอีํานาจของผูจ้ัดกํากับเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 
 

http://www.exoticontour.com/
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