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ก ำหนดวนัเดนิทำง:วันที ่13-16 ก.ค. 60 13,900 

วันที ่24-27 ส.ค. 60, 14-17 ก.ย. 60, 28 ก.ย.-1 ต.ค. 60 15,900 

วันที ่5-8, 12-15, 26-29 ต.ค. 60, 2-5, 9-12, 16-19 พ.ย. 60, 2-5, 14-17, 21-24 ธ.ค. 60 15,900 

วันที ่27-30 ก.ค. 60, 11-14 ส.ค. 60, 20-23 ต.ค. 60, 8-11 ธ.ค. 60 17,900 

วันที ่29 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61, 30 ธ.ค. 60-2 ม.ค. 61 19,900 
 

 

หมำยเหต ุ: เดนิทำงชว่งวนัที ่10-20เม.ย. ของทกุปี พระรำชวงัมณัฑะเลยแ์ละพระต ำหนกัไมส้กัชเวนำนดอวปิ์ดท ำกำร (วนั
ปิดท ำกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได)้ 
 

 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – กรงุเทพฯ –มัณฑะเลย ์–พระต ำหนักไมส้กัชเวนำนดอว ์ 

วัดกโุสดอ– พระรำชวังมัณฑะเลย–์ ชมววิยอดเขำมัณฑะเลย ์  
 ✈ O 

Shwe Ingyinn Hotel (3 

Star) or Similar 

2 
มัณฑะเลย–์สะพำนไมส้กัอเูบง – พกุำม  –ชมววิทะเลเจดยีท์ีเ่จดยี์

ในมมุ 360 องศำทีเ่จดยีช์เวสนัดอวพ์รอ้มชมพระอำทติยต์กดนิ         
O O O 

Su Thein San Hotel(3 

Star) or Similar 

3 
พกุำม–ตลำดยองอ ู–วัดอนันดำ – วหิำรธรรมยังย–ีเจดยีช์เวสกิอง 

มัณฑะเลย ์
O O O 

Shwe Ingyinn Hotel (3 

Star) or Similar 

4 มัณฑะเลย ์– รว่มพธิลีำ้งพระพักตรพ์ระมหำมัยมณีุ– กรงุเทพฯ    O O ✈  

  

มณัฑะเลย ์พกุำม  
4วนั 3 คนื 

โดยสำยกำรบนิบำงกอกแอรเ์วย ์
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วนัแรกของกำรเดนิทำง        วนัแรก    กรงุเทพฯ –มณัฑะเลย ์–พระต ำหนกัไมส้กัชเวนำนดอว ์ 

วดักโุสดอ– พระรำชวงัมณัฑะเลย–์ ชมววิยอดเขำมณัฑะเลย ์  

10.00 น. 

 

12.05 น. 

พรอ้มกนัณ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตสิวุรรณภมูอิำคำรผูโ้ดยสำรขำออกช ัน้ 4 เคำนเ์ตอร ์Fโดย

มเีจำ้หนำ้ทีค่อยใหก้ำรตอ้นรับ(มบีรกิำรอำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

ออกเดนิทำงสูก่รงุมัณฑะเลย ์โดยสำยกำรบนิบำงกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG709 

(มบีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

13.05 น.               
เดนิทำงถงึ เมอืงมณัฑะเลย ์ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลำทอ้งถิน่ที่

เมยีนมำรช์ำ้กวำ่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) น ำทำ่นเดนิทำงสูต่ัวเมอืง 
 

 

น ำทำ่นชมพระต ำหนกัไมส้กัชเวนำนดอว ์(Golden Palace Monastry)พระต ำหนักนีส้รำ้ง

ดว้ยไมส้กัทัง้หลังงดงำมตำมแบบศลิปะพมำ่แท ้ๆ วจิติรตระกำรดว้ยลวดลำยแกะสลักประณีตออ่น

ชอ้ยทัง้หลังคำบำนประตแูละหนำ้ตำ่ง โดยเนน้รำยละเอยีดเกีย่วกบัพทุธประวัตแิละทศชำตขิอง

พระพทุธเจำ้ สรำ้งโดย 

พระเจำ้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์ำ้ยรำชธำนจีำกอมรปรุะมำอยูท่ีเ่มอืงมัณฑะเลย์

เพือ่เป็นพระต ำหนักยำมแปรพระรำชฐำนแตห่ลังจำกทีพ่ระองคส์ิน้พระชนม ์พระเจำ้ธบีอหรอื สป่ีอ 

พระโอรสก็ทรงยกพระต ำหนักนีถ้วำยเป็นวัดถอืไดว้ำ่เป็นงำนฝีมอืทีป่ระณีตของชำ่งหลวง

ชำวมัณฑะเลยอ์ยำ่งแทจ้รงิน ำทำ่นชมวดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็น

สถำนทีท่ ำกำร สงัคำยนำพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 โดยมแีผน่ศลิำจำรกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 

พระธรรมขนัธ ์

 

 

จำกนัน้น ำทำ่นชมพระรำชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace)พระรำชวังทีส่ว่นใหญก่อ่สรำ้ง

ดว้ยไมส้กัทีส่วยงำมทีส่ดุแหง่หนึง่ของเอเชยีในสมัยสงครำมมหำ-เอเชยีบรูพำ หรอืสงครำมโลก

ครัง้ที ่2 วันที ่20 มนีำคม 2488 เครือ่งบนิฝ่ำยสมัพันธมติรโดยกองทัพองักฤษไดท้ิง้ระเบดิจ ำนวน

มำกมำยถลม่พระรำชวัง-มัณฑะเลยข์องพมำ่ดว้ยเหตผุลวำ่พระรำชวังนีเ้ป็นแหลง่ซอ่งสมุก ำลัง

ของกองทัพญีปุ่่ นพระรำชวังมัณฑะเลยซ์ึง่เป็นพระรำชวังไมส้กัก็ถกูไฟไหม ้เผำรำบเป็นหนำ้กลอง

หลงเหลอืก็แตป้่อมปรำกำรและคนู ้ำรอบพระรำชวัง ทีย่ังเป็นของดัง้เดมิอยูปั่จจบุันพระรำชวังที่

เห็นอยูเ่ป็นพระรำชวังทีร่ัฐบำลพมำ่ไดจ้ ำลองรปูแบบของพระรำชวังของเกำ่ขึน้มำ 

 

 

หลังอำหำรน ำทำ่นชม วดัพระหนิออ่น หรอื วดัตอจ ีแกะสลักดว้ยหยกขำวแทส้วยงำมมำกซึง่

เป็นวัดทีม่พีระพทุธรปูหยกขำวใหญท่ีส่ดุในโลก  สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นชมทัศนยีภำพของเมอืง

หลวงเกำ่ 

 

 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่ขำMandalay Hillตัง้อยูท่ำงตะวันออกเฉียงเหนอืของพระรำชวัง เขำ

ลกูนีส้งู 240 เมตรซึง่เป็นจดุชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงำมทีส่ดุของเมอืงมัณฑะเลยซ์ึง่อยูบ่นยอดเขำ 

สำมำรถมองเห็นทัศนยีภำพของเมอืงมัณฑะเลยเ์กอืบทัง้เมอืงชมพระอำทติยล์ับฟ้ำอนัสวยงำมบน

ยอดเขำมัณฑะเลย ์

 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น ำคณะเขำ้สูท่ีพั่กShwe Ingyinn Hotel(ระดบั 3 ดำว) หรอื เทยีบเทำ่  
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วนัทีส่องของกำรเดนิทำง      มณัฑะเลย–์สะพำนไมส้กัอเูบง – พกุำม  –ชมววิทะเลเจดยีท์ ีเ่จดยีใ์นมมุ 

360 องศำทีเ่จดยีช์เวสนัดอวพ์รอ้มชมพระอำทติยต์กดนิ         

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 

ชมสะพำนไมอ้เูบ็ง (U-Ben)สะพำนไมท้ีย่ำวทีส่ดุในโลกโดยขำ้รำชกำรชัน้ผูใ้หญช่ือ่วำ่เสำอ ู

เสำของสะพำนใชไ้มส้กัถงึ 1,208 ตน้ซึง่มอีำยกุวำ่ 200 ปีทอดขำ้มทะเลสำบตองตำมนั 

(Toungthamon)จำกนัน้น ำทำ่นรว่มท ำบญุถวำยปัจจัย ณวดัมหำกนัดำยงค ์

(MahaGandayon Monastery)ซึง่เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของพมำ่ทีเ่มอืงอมรปรุะซึง่ในชว่งเพล

จะมภีกิษุสงฆนั์บรอ้ยรปูเดนิเรยีงแถวดว้ยอำกำรส ำรวมเพือ่รับถวำยภัตตำหำรเพล 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 
ออกเดนิทำงสูเ่มอืง พุกำมโดยรถบสัปรับอำกำศ เมอืงพกุำม(Bagan) ดนิแดนแหง่เจดยีห์มืน่

องคท์ีม่อีำยกุวำ่ 2,000ปี ของกษัตรยิอ์นุรทุมหำรำชแหง่อำณำจักรพกุำม 

ประมำณ 

5-6 ชม. 

 

น ำทำ่นขึน้ไปชมทะเลเจดยีเ์มอืงพุกำมในมมุมอง 360 องศำ ทีเ่จดยีช์เวสนัดอวเ์จดยีแ์หง่นี้เป็น

ทีบ่รรจุพระเกศำธำตุของพระพุทธเจำ้ เหมำะแกก่ำรชมววิพระอำทติยต์กดนิยำมเย็น หรอืววิพระ

อำทติยข์ึน้ยำมเชำ้ตรู ่ซึง่จะเห็นววิของเจดยีนั์บพันองคไ์กลสดุลกูหลูกูตำ เจดยีแ์หง่นี้จะแบง่เป็น 

4 ชัน้ สำมำรถเลอืกถำ่ยรปูไดต้ัง้แตช่ัน้แรก จนถงึชัน้บนสดุของตัวเจดยี ์

 

 รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 น ำคณะเขำ้สูท่ีพั่กSu Thein San Hotel หรอื เทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง        พกุำม–ตลำดยองอ ู–วดัอนนัดำ – วหิำรธรรมยงัย–ีเจดยีช์เวสกิอง 

มณัฑะเลย ์

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 

น ำทำ่นชมตลำดยองอตูลำดใหญข่องเมอืงพกุำมทีข่ำยสนิคำ้ทกุชนดิทัง้เครือ่งอปุโภค-บรโิภค 

ขำ้วปลำอำหำร ผักสด เสือ้ผำ้ ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเหมำะส ำหรับเดนิชมและเลอืกซือ้ของฝำก

โดยเฉพำะเครือ่งเขนิทีพ่กุำมถอืวำ่เป็นหนึง่เพรำะฝีมอืปรำณีตและออกแบบสวย 

 

 

น ำชมวดัอนนัดำ(Ananda Temple) เป็นวัดสขีำว มองเห็นไดช้ดัเจนสรำ้งเสร็จเมือ่ปี 1091 ซึง่

วหิำรแหง่นีนั้บไดว้ำ่เป็นวหิำรทีม่ขีนำดใหญท่ีส่ดุในพุกำม มรีปูรำ่งเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส มมีขุเด็จยืน่

ออกไปทัง้ 4 ดำ้น แผนผังเหมอืนไมก้ำงเขนแบบกรกีซึง่ตอ่มำเจดยีแ์หง่นีเ้ป็นตน้แบบของ

สถำปัตย-กรรมพมำ่ในยคุตน้ของพกุำม และสิง่ทีน่่ำทึง่ของวหิำรแหง่นีก้็คอื ทีช่อ่งหลังคำเจำะเป็น

ชอ่งเล็กๆ ใหแ้สงสวำ่งสอ่งลงมำตอ้งองคพ์ระ ท ำใหม้แีสงสวำ่งอยำ่งน่ำอศัจรรย ์

 

 

น ำชม วหิำรธรรมยงัย(ีDhammayangyi Temple) สรำ้งโดยพระเจำ้นะระตู ่และพระองคก์็เชือ่วำ่

เป็นวหิำรทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงพกุำม สรำ้งขึน้เพือ่ลำ้งบำป ดว้ยทรงปรวิติกวำ่ผลกรรมจำกกำร

กระท ำปิตฆุำตจะตดิตำมพระองคไ์ปในชำตภิพหนำ้ ตัง้โดดเดน่ยิง่ใหญต่ระหงำ่นดังต ำนำนที่

โหดรำ้ยไดเ้ลำ่ตอ่กนัมำ  
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สกักำระ เจดยีช์เวสกิอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหำสถำนสิง่ศักดิส์ทิธข์องพมำ่ซึง่เป็น

สถปูดัง้เดมิของพมำ่โดยแทส้รำ้งขึน้หลังพระเจำ้อโนรธำขึน้ครองรำชย ์เพือ่ใชบ้รรจพุระบรม

สำรรีกิธำตจุำกพระสรรีะหลำยสว่นมลีักษณะเป็นสทีองขนำดใหญ ่ใชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชมุสวดมนตแ์ละ

ศนูยก์ลำงของพระพทุธศำสนำนกิำยเถรวำทในพกุำม 

 

 

เทีย่ง                                    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 ออกเดนิทำงสูเ่มอืง มณัฑะเลย ์โดยรถบสัปรับอำกำศ 
ประมำณ 

5-6 ชม. 

เย็น รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 น ำคณะเขำ้สูท่ีพั่กShwe Ingyinn Hotel(ระดบั 3 ดำว) หรอื เทยีบเทำ่  

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง        มณัฑะเลย ์– รว่มพธิลีำ้งพระพกัตรพ์ระมหำมยัมณีุ– กรงุเทพฯ    

เชำ้ตรู ่

น ำทำ่นรว่มพธิกีรรมอันศักดิส์ทิธิใ์นพธิกีรรมลำ้งหนำ้พระพกัตรพ์ระมหำมยัมนุ ีและรว่มกนัถวำย

ผำ้จวีรแด่พระมหำมัยมุนี(1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่ำ)ถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค ำขนำด

ใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดร้ับกำรขนำนนำมวำ่ “พระพุทธรูปทองค ำเนื้อนิม่” ทีพ่ระเจำ้กรุงยะไข่

ทรงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค ำเปลวหนำ 2 นิว้ ทรง

เครือ่งประดับทองปำงมำรวชิยั หนำ้ตักกวำ้ง9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจำ้ปดงุไดส้รำ้งวัดมหำมนุ ี

หรอืวัดยะไข ่(วัดอำระกนั หรอืวัดพยำจ)ี เพือ่ประดษิฐำนพระมหำมัยมนุี และในปี พ.ศ.2422 สมัย

พระเจำ้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพมำ่ใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองค ำ จงึท ำใหท้องค ำเปลวทีปิ่ด

พระละลำยเก็บเนื้อทองไดน้ ้ำหนักถงึ 700 บำท ต่อมำในปี พ.ศ.2426 ชำวพม่ำไดเ้รีย่ไรเงนิเพื่อ

บรูณะวัดขึน้ใหมม่ขีนำดใหญก่วำ่เดมิโดยสำยกำรออกแบบของชำ่งชำวอติำลจีงึนับไดว้ำ่เป็นวัดที่

สรำ้งใหม่ที่สุดแต่ประดษิฐำนพระพุทธรูปเก่ำแก่ที่สุดในเมืองพม่ำโดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมี

โบรำณวัตถทุีน่ ำไปจำกกรงุศรอียธุยำเมือ่ครัง้กรงุแตกครัง้ที ่1 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 อสิระตำมอทัธยำศยั  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิมัณฑะเลย ์  

14.05น. ออกเดนิทำงกลับกรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิบำงกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG710  

16.30น. คณะเดนิทำงถงึทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ พรอ้มดว้ยควำมประทับใจ  
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มณัฑะเลย ์พกุำม(โดยรถ) 4 วนั 3 คนื บนิ PG 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทำ่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่

1 ทำ่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น 

 

เด็กไมม่เีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น 

 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วันที ่13-16 ก.ค. 60 13,900 13,900 - - 4,500 

วันที ่24-27 ส.ค. 60, 14-17 ก.ย. 60, 28 
ก.ย.-1 ต.ค. 60 

15,900 15,900 - - 4,500 

วันที ่5-8, 12-15, 26-29 ต.ค. 60, 2-5, 9-12, 
16-19 พ.ย. 60, 2-5, 14-17, 21-24 ธ.ค. 60 

15,900 15,900 - - 4,500 

วันที ่27-30 ก.ค. 60, 11-14 ส.ค. 60, 20-23 
ต.ค. 60, 8-11 ธ.ค. 60 

17,900 17,900 - - 4,500 

วันที ่29 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61, 30 ธ.ค. 60-2 
ม.ค. 61 

19,900 19,900 - - 4,500 

 
หมำยเหต ุ : ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำ มำรดำ ตอ้งมจีดหมำยยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทำงไปตำ่งประเทศจำกบดิำหรอืมำรดำแนบมำดว้ย 
 
 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์

ทำ่นละ 800บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมประทบัใจ 

** แจกน ำ้ดืม่วนัละ 1 ขวด ผำ้เย็นวนัละ 2 ผนื** 
** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำยไมว่ำ่กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของไทยไม่

อนุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตสุดุวสิยัทีท่ำง บรษัิทฯไม่

สำมำรถควบคมุไดเ้ชน่กำรนัดหยดุงำน,จลำจล,กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ (โปรแกรม

และรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภำวะอำกำศ และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ที่

ไมส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษัิทฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทำงเป็น

ส ำคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำรโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ ำนวน10ทำ่นทำงบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำงโดยทำงบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้ำ่น

ทรำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย7 วันกอ่นกำรเดนิทำง  

6. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทัวร ์ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทำง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทัง้สิน้  
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8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทำงทอ่งเทีย่วเพยีงล ำพังโดยไมม่ฆีรำวำสตดิตำมไปดว้ย  

อตัรำบรกิำรนีร้วม  

1. คำ่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทำงไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำม 

ประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจ ำนวนวันจ ำนวนคนและมคีำ่ใชจ้ำ่ยทีท่ำงสำยกำรบนิก ำหนด) 

2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำร 

3. คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงทำ่นละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) และไมเ่กนิ30 กก. (Nok Air) 

4. คำ่รถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร พรอ้มคนขบัรถทีช่ ำนำญเสน้ทำง 

5. คำ่หอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  

6. คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

7. คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

8. คำ่รถขึน้พระธำตอุนิทรแ์ขวน  

9. คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดนิทำง 

10. คำ่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท คำ่   รักษำพยำบำล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทำง

บรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]  

ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   

[รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   

[รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

11. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%  

 

 

อตัรำบรกิำรนีไ้มร่วม 
1. คำ่ธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง(PASSPORT) 

2. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวอำทเิชน่คำ่อำหำร, คำ่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิำร,์ น ้ำดืม่, บหุรี,่ เหลำ้, เบยีร ์ฯลฯ), คำ่

โทรศัพท ์, คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง, คำ่น ้ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกวำ่ก ำหนด,  

คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญูหำยในระหวำ่ง

กำรเดนิทำงเป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เขำ้ประเทศพมำ่ส ำหรับหนังสอืเดนิทำงตำ่งชำตติอ้งยืน่วซีำ่เขำ้ประเทศพมำ่มคีำ่ธรรมเนยีม 

1,600 บำทตอ่ทำ่น และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ 500 บำทตอ่ทำ่น ใชร้ะยะเวลำในกำรยืน่วซีำ่ 5-7 วันท ำกำร ยกเวน้ 

หนงัสอืเดนิทำงไทย กมัพชูำ ลำว เวยีดนำม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีำ่ 

4. คำ่หอ้งพักเดีย่วตำมอตัรำ 

5. คำ่วซีำ่เขำ้ประเทศพมำ่ ในกรณีเรง่ดว่น 

6. คำ่น ำกลอ้งถำ่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขำ้วัด 
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7. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ส ำหรับผูเ้ดนิทำงชำวตำ่งชำตแิละผูถ้อืเอกสำรตำ่งดำ้ว 

8. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง 

9. คำ่ทปิมัคคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย (แลว้แตค่วำมพงึพอใจในกำรบรกิำรของ มัคคเุทศก)์ 

10. คำ่ธรรมเนยีมน ้ำมันและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 

11. คำ่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงำนขบัรถ (วันละ 100 บำท ตอ่ทำ่น) ทปิหัวหนำ้ทัวร ์(ตำมควำมประทับใจ) 

 

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรณุำจองลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วันกอ่นกำรเดนิทำงและกรณุำเตรยีมเงนิมัดจ ำ 10,000 บำท(ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่

ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้)หำกตอ้งยืน่วซีำ่ ตอ้งเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่ใหเ้รยีบรอ้ยภำยใน 2-3 วันหลังจำกท ำ

กำรจองแลว้(ใชเ้วลำขอวซีำ่ไมต่ ำ่กวำ่ 7วันท ำกำร)  

2. กำรช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทำงบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 15 วันทำ่นควรจัดเตรยีมคำ่ทวัรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก ำหนดเนือ่งจำกทำงบรษัิทตอ้งส ำรองคำ่ใชจ้ำ่ยในสว่นของคำ่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอื

วำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมัติ ิ

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 30 วัน   คนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 15-29 วัน  เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทำ่นละ 10,000 บำท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15วันกอ่นเดนิทำง  ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

4. ส ำหรับผูโ้ดยสำรทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทำงไทย และทำงบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีำ่ให ้ เมือ่ผลวซีำ่ผำ่นแลว้มกีำร

ยกเลกิกำรเดนิทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มดัจ ำทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (10ทำ่นขึน้ไป)เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษัิท

และผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ำมำรถเดนิทำงไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรองบรษัิทฯจะพจิำรณำ

เลือ่นกำรเดนิทำงของทำ่นไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืได ้ เชน่คำ่ตั๋ว

เครือ่งบนิคำ่หอ้ง คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ตำมทีส่ถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สำมำรถเดนิทำงได ้

7. กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทัวรห์รอืมัด

จ ำมำแลว้ ทำงบรษัิทฯ คนืคำ่ทัวรห์รอืมัดจ ำให ้ แตท่ำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรหักคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่,คำ่วซีำ่ 

และคำ่ใชจ้ำ่ยบำงสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อำท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ ำระคำ่บรกิำรในสว่น

ของทำงเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรหักเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้

กบัทำ่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทำงไมไ่ด ้ เนือ่งจำกผูเ้ดนิทำงทำ่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีำ่ หรอืไมว่ำ่

ดว้ยสำเหตใุดๆก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรหักเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทำ่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกเอกสำรปลอมหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ทีไ่มว่ำ่เหตผุล
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ใดๆ ก็ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มกนั หำกตอ้งกำรเคลือ่นวันเดนิทำงกลับ 

ทำ่นจะตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตำ่งทีส่ำยกำรบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและกำรจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย

สำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด ซึง่ทำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง และ

ไดด้ ำเนนิกำร     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งรอ REFUND ตำมระบบของ

สำยกำรบนิเทำ่นัน้ 

2. ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำคำ่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หำกทำ่นยกเลกิทัวร ์ไมว่ำ่จะดว้ยสำเหตใุด 

ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำรเรยีกเก็บคำ่มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีำ่ใชจ้ำ่ย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท 

แลว้แตส่ำยกำรบนิและชว่งเวลำเดนิทำง   

3. หำกตั๋วเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แตท่ำ่นไมส่ำรถออกเดนิทำงได ้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ย

ตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอยำ่งนอ้ย 

4. น่ังที ่ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทำงออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตำมทีส่ำยกำรบนิ   

ก ำหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีำ่งกำยแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เชน่  

สำมำรถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้ (น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและรำ่งกำย 

และอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ชค็อนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ชค็อนิเทำ่นัน้ 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอำจจะไมต่ดิกนัและ

บำงโรงแรมอำจมหีอ้งพักแบบ 3 ทำ่นจ ำนวนไมม่ำกนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงตำมควำม

เหมำะสม 

2. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

เอกสำรกำรขอวซีำ่พมำ่(ส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงตำ่งชำตทิีไ่มไ่ดร้บักำรยกเวน้) 

 

โปรดสง่เอกสำรกอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 10 วนัท ำกำร 
 หนงัสอืเดนิทำง (Passport)  

- ตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำง  

- หนงัสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรบัประทบัวซีำ่อยำ่งนอ้ย 4 หนำ้ 

 รปูถำ่ย 

- รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด2 นิว้ จ ำนวน 3 ใบ (ใชร้ปูสพีืน้หลงัขำวเทำ่น ัน้ ถำ่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , 

สติก๊เกอรใ์ชไ้มไ่ด)้และกรณุำเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อำชพีไวด้ำ้นหลังรปู 

 ใบตรวจคนเขำ้เมอืงขำออกจำกประเทศไทย 
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- พำสสปอรต์ตำ่งชำตทิีเ่ดนิทำงเขำ้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขำ้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีรำประทับให ้

แนบมำในเลม่พำสปอรต์ดว้ย 

 

**ในกรณีทีม่พีำสปอรต์เลม่เกำ่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมำเพือ่ป้องกนักำรสญูหำย  

หำกแนบมำแลว้เกดิกำรสญูหำยทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

 

ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 

ทำงบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในกำรจัดน ำสมัมนำ และกำรเดนิทำงทีม่คีวำมช ำนำญ โดยจัดหำโรงแรมทีพั่ก อำหำร 

ยำนพำหนะ และสถำนทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้กำรสมัมนำ ดงูำน เพือ่ควำมสะดวกสบำย และเกดิประโยชนส์งูสดุในกำร

เดนิทำง ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกโรงแรมทีพั่ก ยำนพำหนะ,  อนั

เนือ่งจำกอบุตัเิหตรุวมถงึภัยธรรมชำต,ิ โจรกรรม, วนิำศกรรม, อคัคภีัย, กำรผละงำน, กำรจลำจล, สงครำมกำรเมอืง, กำร

ผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำระหวำ่งประเทศ, กำรนัดหยดุงำน, ควำมลำ่ชำ้ของเทีย่วบนิ, สำยกำรเดนิเรอื, รถไฟ, 

พำหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนกำรถกูปฏเิสธออกวซีำ่จำกกงสลุ และ / หรอื สว่นงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถำนเอกอัครรำชทตู 

รวมถงึผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนประจ ำประเทศไทย (โดยไมจ่ ำตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจำกเป็นสทิธพิเิศษทำงกำรทตู) ซึง่อยู่

เหนอืกำรควบคมุของบรษัิทฯ หมำยรวมถงึในระหวำ่งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตำ่งประเทศ แตท่ำงบรษัิทฯ มี

ควำมคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตำมเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทำงถกูปฏเิสธโดยเจำ้หนำ้ที่

ตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตำ่งประเทศ มใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศ เนือ่งมำจำกควำมประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทำง ไมป่ฏบิตัติำมกฎระเบยีบดำ้นกำรควำมคมุโรคตดิตอ่เฉพำะพืน้ทีม่กีำรปลอมแปลงเอกสำรเพือ่

กำรเดนิทำง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมำย บรษัิทฯ จะไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ รำยละเอยีดดำ้นกำรเดนิทำง อำจมกีำรเปลีย่นแปลง

ไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรอืเพือ่ควำมเหมำะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ทัง้นีก้ำรขอสงวนสทิธดิังกลำ่ว 

บรษัิท จะยดึถอืและค ำนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภัยของทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทำงเป็นส ำคัญ 

 
 

http://www.plan-travel.com/
mailto:sv@plan-travel.com

