
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
เปิดประตกูาลเวลา ตอนที ่1 

“มณัฑะเลย ์ตามรอยต านานโยเดยีทีจ่ากไป” 
 

ก าหนดวนัเวลาเปิดประตกูาลเวลา  :  วนัที ่27 กมุภาพนัธ ์–  1 มนีาคม 2563 

27 กมุภาพนัธ ์63    กรงุเทพ – มณัฑะเลย ์- พระราชวงัมณัฑะเลย ์– มณัฑะเลยฮ์ลิล ์

09.30 น. นัดพบกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 
3 แถว F เคาน์เตอร์ สายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์ โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกในการรับ Boarding Pass และโหลดสัมภาระ หลังจากนัน้ ใหท้่านไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย ณ 
หอ้งรบัรอง VIP Blue Ribbon Lounge ของสายการบนิบรเิวณหนา้ GATE D7 
 

12.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่PG 709 
(ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม. 55 นาท)ี 
 

13.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตมิณัฑะเลย ์หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ย
แลว้ น าคณะออกเดนิทางสู่เมอืงมัณฑะเลย ์(เวลาทอ้งถิน่ของประเทศพม่าจะชา้กว่าประเทศไทย 30 
นาท)ี 
 
เมอืงมณัฑะเลย ์เป็นอดตีเมอืงหลวง และเมอืงใหญ่อันดับทีส่องของพมา่รองจากนครยา่งกุง้ เป็นราช
ธานีสุดทา้ยของราชวงศ์พม่า ก่อนที่ระบอบกษัตรยิ์จะถูกโค่นลม้ลงและก่อนจะตกเป็นเมืองขึน้ของ
องักฤษนในยคุลา่อาณานคิม 
 

บางกอกแอรเ์วยส์พาเปิดประตกูาลเวลา  
สูก่ารคน้พบประวตัศิาสตรม์มุใหมก่บั อ. ป ูจติกร 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14.40 น. น าทา่นชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์รอยอดตีสดุทา้ยกอ่น “พมา่เสยีเมอืง” สรา้งขึน้โดย พระเจา้มนิดง ได ้
ท าการยา้ยเมอืงหลวงจาก เมอืงอมรปรุะ มาอยูท่ีม่ณัฑะเลย ์ในปี พ.ศ. 2404 สรา้งขึน้ตามผังภมูจิักรวาล
แบบพราหมณ์ปนพทุธโดยสมมตุใิหเ้ป็นศนูยก์ลางของโลก (เขาพระสเุมร)ุ มกี าแพงลอ้มรอบทัง้สี ่
 

17.00 น. น าทา่นชม มณัฑะเลยฮ์ลิล ์เป็นจดุชมววิมมุสงูทีต่ัง้อยูบ่นภเูขามณัฑะเลยค์วามสงู 236 เมตร และเป็น
หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมในเมอืงมณัฑะเลย ์นอกจากจดุชมววิแลว้ ดา้นบนภเูขายงัมวีดั วหิาร 
และสิง่ศักดิส์ทิธิม์ากมายใหส้กัการะบชูา พรอ้มชมพระอาทติยต์กทีย่อดเขา มณัฑะเลยฮ์ลิล ์
 

 
 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
 
หลังจากนัน้เดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก MERCURE MANDALAY HILL RESORT  ใหท้า่นได ้
พักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

28 กมุภาพนัธ ์63    สกายน ์– วดัมหาเตงตอจ ี– เจดยีก์วงมดูอร ์-สสุานลนิซนิกอน – พระเจดยีห์ยก – 
สะพานไมอ้เูบ็ง – วดัตองตะมนัจอกทอขย ี
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงสกายน ์หรอื เมอืงจกักาย เป็นเมอืงทีค่นไทยสมยักรงุฯ ถกูกวาดตอ้น 
มาอาศัยทีน่ี ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

09.00 น. น าทา่นชม วดัมหาเตงตอจ ี(MAHA THEIN TAW GYI) ภายในพระอโุบสถ มภีาพเขยีนจติรกรรมฝา
ผนังทีเ่ชือ่วา่เขยีนขึน้โดยชา่งไทยโดยไดรั้บอทิธพิลงานชา่งพมา่ ดว้ยปรากฏภาพจติรกรรมฝาผนังลาย
เครอืเถา ศลิปะสมยัอยธุยาตอนปลายสกลุชา่งเมอืงเพชร ภาพจติรกรรมบษุบกประดษิฐานพระพทุธรปู 9 
ยอด ซึง่คลา้ยกบัพระทีน่ั่งสรรเพชญปราสาทแหง่พระราชวังหลวงอยธุยา รวมถงึการใชแ้ถบหยกัฟันปลา
หรอืเสน้สนิเทา ค ัน่แบง่ภาพในงานจติรกรรม ตา่งกบัเสน้โคง้ในศลิปะพมา่ เรอืนยอดของบษุบก ลวดลาย
พันธุพ์ฤกษา สามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัศลิปะแบบปลายอยธุยา-ตน้รัตนโกสนิทร ์ก าหนดอายปุระมาณ
ชว่งตน้พทุธศตวรรษที ่๒๔   
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ในเมอืงสกายน ์
 

13.30 น. จากนัน้ เดนิทางสู่ เมอืงอมรปรุะ เพือ่ฟังเรือ่งราวสุสานลนิซนิกอน (LINZINGON UDOMBARA)  
ซึง่มหีลายขอ้สันนษิฐานทีเ่ชือ่วา่อาจเป็นทีต่ัง้ของสถปูทีบ่รรจุพระบรมอฐั ิสมเด็จพระบรมราชาธริาชที ่4 
(พระเจา้อทุมุพร) พระมหากษัตรยิพ์ระองคท์ี ่32 แหง่กรงุศรอียธุยา  
 

16.00 น. เทีย่วชม สะพานอเูบง (U-BIEN BRIDGE) สะพานทีม่คีวามยาวกวา่ 1 กโิลเมตร ทอดขา้ม ทะเลสาบ
ตองตะมนั เสาของสะพานทกุตน้เป็นไมส้กัทัง้หมด โดยรือ้ถอนมาจากพระราชวังทีก่รงุอังวะ เมือ่ครัง้ยา้ย
ราชธานจีากองัวะ มายงั อมรปรุะ 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16.30 น. น าทกุทา่น เปิดประตกูาลเวลาพาทา่นยอ้นอดตี น ัง่เรอืแจวโบราณ (ล าละ 2-4 ทา่น) ขา้มฟากไปยงั
วัดตองตะมนัจอกทอขย ีน าทา่นชม เจดยีเ์จา๊ตอวก์ย ี(KYAUKTAWGYI PAGODA) แปลวา่ พระหนิ
ออ่นองคใ์หญ่ มอีายุกว่า 250 ปี ซึง่จุดเด่นของวัดแห่งนี้ ก็คอืองคพ์ระประธานศลิปะพมา่ในยคุคองบอง 
ทีม่คีวามสวยงามสมบรูณ์แบบตามแบบ พทุธศลิป์พมา่ทกุภายในวัด มภีาพจติกรรมฝาผนังทีม่อีายมุากถงึ 

245 ปี  เป็นรูปวถิชีวีติและแผนทีด่าวซึง่น่าสนใจมาก ภาพทีฝ่าผนังนี้บางส่วนเป็นภาพเด็กๆ ไวผ้มจุก 
ผมแกละ ลอ้มวงเล่นสนุกกันบรเิวณลานบา้นแบบพม่า บางท่านสันนษิฐานว่าไดส้ะทอ้นชวีติวัฒนธรรม

แบบสยามอยูด่ว้ยทีผ่สมผสานกับศลิปะของไทยอยา่งสวยสดงดงาม 

 

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  
หลังอาหารเดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พัก MERCURE MANDALAY HILL RESORT  ใหท้่านได ้
พักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

29 กมุภาพนัธ ์63    มงิกนุ – เจดยีช์นิพวิมนิ – วดัมหามยัมนุ ี- วดัชเวอนิบนิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 
 

08.00 น. เดนิทางสูท่า่เรอื (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี น าทา่นลอ่งเรอืตามล าน ้าอริะวดไีปยงั เมอืงมงิกนุ 
ระหว่างทางชมความงามของล าน ้า และวถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้นตลอดสองฝ่ัง (จากท่าเรือ
มณัฑะเลย ์- เมอืงมงิกนุ ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 60 นาท)ี 
 
ระหว่างทาง น าท่านเดนิทาง วดัชเวอนิบนิ (SHWE IN BIN) ถอืเป็นวัดทีก่อ่สรา้งแบบศลิปะยคุใหม่
ถูกสรา้งในปี พ.ศ. 2435 โดยพ่อคา้หยกชาวจนีผูร้ ่ารวยบรรยายกาศภายในวันค่อนขา้งสงบสวยงามไป
ดว้ยสถาปัตยกรรมความประณีตของงานแกะสลักไม ้ประตูโคง้ท าดว้ยไมอ้ันเป็นเอกลักษณ์ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 20 นาท)ี 
 

09.00 น. เรือเทยีบท่า เมอืงมงิกุน ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสบรรยากาศทอ้งถิน่ ดว้ยการน่ังรถสองแถวหรอืวัวเทยีม
เกวยีน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นชม เจดยี ์เมยีะเต็งดาน (Mya Thein Tan Zedi) ทีม่ลีักษณะเดน่คอืเป็นสขีาว สรา้งตามหลัก
ภูมจิักรวาล มอีงคพ์ระเจดยีอ์ยู่ตรงกลางเปรยีบเหมอืนยอดเขาพระสุเมรุทีเ่ชือ่กันว่าเป็นแกนกลางของ
จักรวาล ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาและมหาสมทุรตามหลักไตรภมู ิ
 
และทีส่ าคญัทีสุ่ด เจดยีน์ี้สรา้งเพือ่เป็นสักขพียานแห่งความรักของราชนกิลุพมา่ ทีไ่ดรั้บสมญานามว่า
เป็น “ทชัมาฮาลแหง่ลุม่แมน่ า้อริะวด”ี  
 
นอกจากนี้ จะหาทุกท่านชมระฆงัยกัษห์นกัหลอ่ดว้ยส ารดิ 90 ตนั สรา้งในปี 1808 ซึง่เป็นระฆังทีย่ัง
ใชง้านไดท้ีม่สีภาพสมบรูณ์ทีใ่หญท่ีส่ดุในพมา่ และใหญเ่ป็นอนัดับ 2 ของโลก  
 

ชม เจดยีม์งิกนุ เจดยีท์ีส่รา้งไมเ่สร็จ” จากซากเจดยีท์ีห่ลงเหลอือยูไ่ดม้กีารค านวณวา่ หากเจดยีแ์หง่นี้
สรา้งเสร็จจะเป็นเจดยีท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ซึง่มหีลักฐานว่าพระเจา้ปดุงหวังจะสรา้งใหสู้งกว่าพระ
ปฐมเจดยี ์อยา่งไรก็ตามปัจจุบันถอืไดว้่าเจดยีแ์ห่งนี้ไดก้ลายเป็นสิง่กอ่สรา้งทีส่รา้งดว้ยอฐิทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในโลก 
 

11.30 น. น าท่าน ลอ่งเรอืกลบัสูม่ณัฑะเลย ์( ล่องเรอืจากเมอืงมงิกนุ – เมอืงมัณฑเลยใ์ชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 
40 นาท)ี บรกิารดว้ยของวา่งบนเรอื 
 

12.30 น. เดนิทางถงึทา่เรอืแลว้ น าทา่นเดนิทางตอ่รา้นอาหารเพือ่รับประทานอาหารกลางวัน 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 
 

14.30 น. น าเดนิทางสู ่การตามหาชาวโยเดยีทีจ่ากไป  ทีเ่มอืงองัวะ อดตีราชธานขีองพมา่  
 
เมือ่คราวกรุงอโยธยาแตกครัง้ที ่2 พงศาวดารพมา่บันทกึไวว้่า ชาวอโยธยา หรอื โยเดยี ทีต่กเป็นเชลย
ศกึ ถูกกวาดตอ้นเป็นจ านวนมากถงึ 106,100 ครัวเรอืน ในจ านวนนัน้มพีระบรมวงศานุวงศ ์กว่า 2,000 
องค ์



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ระหว่างทาง จะน าท่านชมความอลังการ วดัพระเจดยีห์ยก (WEIRAWSANA ZEDI) หรอื อกีชือ่คอื 
พระเวรสนาเจดยี ์กอ่สรา้งขึน้บนฐานสีเ่หลีย่มจัตรัุส ยกพืน้สงูจากระดับถนนเกอืบ 3 เมตร ท าใหอ้งคพ์ระ
เจดยีส์งูกวา่ 20 เมตร ผนังภายใและภายนอกประดับประดาดว้ยแผน่หยก กบักอ้นหยก รวมเป็นมลูคา่ราว 
15 ลา้นดอลลาร ์
 

15.30 น. หลังจากนัน้เราจะเริม่ตดิตามหาหลักฐานร่องรอยถิน่ฐานชาวโยเดยี ที ่วดัไมส้กับากะยา (BAGAYAR 
MONASTERY) ซึง่สรา้งในปี พ.ศ.2386 โดยพระเจา้พะคยดีอว ์ตัววัดสรา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลัง แกะสลัก
ลวดลายบนไมส้วยงาม หลักฐานทีส่ าคัญทีม่รีอ่งรอยศลิปะโยเดยีปรากฏอยูอ่ยา่งเดน่ชดั คอื ไมแ้กะสลัก
รูปครุฑยุดนาค ค่อนขา้งชัดว่าเป็นคตนิยิมของอยุธยา ทีเ่ปรยีบกษัตรยิเ์หมอืนพระวษิณุแลว้มคีรุฑเป็น
พาหนะ  โดยมลีักษณะพเิศษของรูปแกะสลักครุฑตนนี้ คือ เครื่องแต่งองค์ของครุฑที่ไม่ใช่พม่ารอ้ย
เปอรเ์ซน็ต ์รวมทัง้ยงัมชีฎาทีส่วมบนเศยีรครฑุ 
 
ซงีคาดวา่เป็นผลงานรังสรรคข์องชา่งเชือ้สายโยเดยีทีฝ่ากไวใ้นงานพทุธศลิป์ทอ้งถิน่ณ.วัดแหง่นี ้
 

16.30 น. น าท่านชม MYINT MO TAUNG หมูอ่าคารโบราณดา้นหลังของวัดบากะยา อายกุว่า 300 ปี โดดเด่น
ดว้ยรปูแบบทางสถาปัตยกรรมของมณฑปพระสีอ่ริยิาบถ จากนัน้ น าทา่นชม  
 
หมูเ่จดยีด์อยก์ะยนั (DAW GYAN PAGODA) คาดว่าเป็นศลิปะอยุธยา ทัง้ลักษณะการตกแต่งเสา
อโุบสถ และฐานชกุชพีระประธาน 
 

17.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

19.00 น. จากนัน้เดนิทางกลับสูท่ีพั่ก ณ MERCURE MANDALAY HILL RESORT 
 

1 มนีาคม 63    พธิกีรรมลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี– วหิารชเวนนัดอร ์– วดักโุสดอร ์– 
เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

04.00 น. น าทา่นนมสัการและรว่มพธิอีนัศักดิส์ทิธิใ์น พธิกีรรมลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี(1 ใน 5 สิง่
ศักดิส์ทิธิข์องพมา่) ถอืเป็น ตน้แบบพระพทุธรปูทองค าขนาดใหญท่รงเครือ่ง เครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการ
ขนานนามวา่ “พระพทุธรปูทองค าเนือ้นิม่” ถอืเป็นสิง่บชูาสงูสดุของชาวพมา่  
 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
 

09.00 น. น าทา่นนชม วดักสุนิารา  วัดนีเ้ป็นวัดเกา่แกอ่ายกุวา่ 120 ปี ทีส่รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้มนิดง ภายในวัด
จงึสรา้งเป็นบรรยากาศ คลา้ยโถงถ ้าอันลกึลับ บนเสาวาดเป็นลวดลายของตน้สาละซึง่ตามต านานเลา่
ว่าพระพุทธเจา้ปรนิพิพานในป่าใตต้น้สาละ พระพุทธรูปประธานของวัดเป็นพระพทุธรูปปางไสยาสนอ์นั
งดงาม ดา้นซา้ยและขวามรีูปปั้นพระสาวก พระฤาษี ยักษ์ และ นักบวช ทีเ่ขา้มาเฝ้าพระพุทธเจา้เมือ่
ปรนิิพพาน จากนัน้ น าท่านชม วหิารชเวนนัดอร ์สรา้งดว้ยไมส้ักทัง้หลัง ในอดีตนัน้เคยเป็น วัดช
เวนันดอรม์ากอ่นและตัง้ในเขตพระราชวังมัณฑะเลย ์เป็นสิง่ปลูกสรา้งยุคสมัยของพระเจา้มนิดงเพยีง
หลังเดยีวทีย่ังเหลอืรอด ต่อมาพระราชวังมัณฑะเลยก์็ถูกท าลายลงในสงครามโลกครัง้ที ่2  แต่วหิารช
เวนันดอรไ์มถ่กูท าลายและยงัหลงเหลอืความงดงาม วจิติรการตาใหค้นรุน่หลังไดช้ืน่ชม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ในเมอืงสกายน ์ 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

** บางกอกแอรพ์าเปิดประตกูาลเวลาตอนที ่1 ตามหาโยเดยีทีจ่ากไป เป็นทรปิทีต่อ้งการตาม
รอยหาเรือ่งราวประวตัศิาสนใ์นมุมใหม ่เป็นการคน้หาวถิชีวีติ และศลิปวฒันธรรมทีเ่ชือ่มถงึกนัของ
สองประเทศทีม่เีสน้ทางประวตัศิาสนก์นัมาอยา่งยาวนาน ** 

 

------------------------------------------ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ส ารองทีน่ ัง่ไดต้ ัง้แตว่นัที ่22 ม.ค. – 17 ก.พ. 2563 
  

 ณ วนัที ่24 ธันวาคม 2562 

อตัราคา่บรกิาร ราคาตอ่ทา่น 

ราคาผูใ้หญ ่พักสองทา่นตอ่หอ้ง ส าหรับบคุคลทั่วไป 28,900 บาท 

ราคาผูใ้หญ ่พักสองทา่นตอ่หอ้ง ส าหรับสมาชกิ Flyer Bonus 25,900 บาท 

พักเดีย่ว ช าระเพิม่ 6,700 บาท 

หมายเหต:ุ การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางซึง่เป็นผูใ้หญ ่ขัน้ต า่จ านวน 20 ทา่น หากจ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่  20 ทา่น 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการเดนิทางหรอืปรับเปลีย่นราคา   

 

13.30 น. น าทา่นชม วดักโุสดอร ์(Kuthodaw Pagoda) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่การสงัคายนาพระไตรปิฎก
ครัง้ที ่4 และยังไดม้กีารจารกึพระไตรปิฏก 84,000 พระธรรมขันธล์งบนแผ่นหนิอ่อนขนาดใหญ่กว่า 700 แผ่น 

ซึง่เป็นครัง้แรกในประวัตศิาสตรท์ีม่กีารบนัทกึพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาล ีเล่มใหญท่ีส่ดุในโลก และได ้
น ามาประดษิฐานในมณฑป อยูร่อบพระเจดยีม์หาโลกมารชนิ สงู 30 เมตร  

 
 

17.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิมณัฑะเลย ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 
 

17.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์รับ Boarding Pass และโหลดสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นพักผอ่น
ทานของวา่ง ณ หอ้งรับรองของ สายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์ ภายในสนามบนิ 
 

19.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร ดว้ย สายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่PG 714 
 

21.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อตัรานีร้วม: 

• ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพ-มัณฑะเลย-์กรงุเทพ โดยสายการบนิ Bangkok Airways คา่ธรรมเนยีม
น ้ามันและภาษีสนามบนิค านวณจากอัตรา ณ วนัที ่23 ธ.ค. 2562  

• คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 20 กโิลกรัม 

• โรงแรมทีพั่ก จ านวน 3 คนื (สองทา่นตอ่หอ้ง) พรอ้มอาหารเชา้ ตามรายการระบ ุ

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วพรอ้มตั๋วเขา้ชม ตามรายการระบ ุ

• คา่อาหารและน ้าดืม่ จ านวน 6 มือ้ (3 มือ้กลางวนั ,3 มือ้เย็น)  

• มัคคเุทศทอ้งถิน่ พดูภาษาไทยดแูลตลอดการเดนิทาง 

• รถโคช้ปรับอากาศพรอ้มคนขบั ตามรายการระบุ 

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของมัคคเุทศกแ์ละคนขบั 

• เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ จากกรงุเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

• บรกิารน ้าดืม่วนัละ 1 ขวด 

• ราคาขา้งตน้รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ1,000,000 บาท กรณีอาย ุ75-85 ปี ประกันอบุัตเิหตจุะ
คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทา่นละ 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราขา้งตน้ไมร่วม: 

• คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนดไว ้

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีสายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ นอกเหนอืจากรายการระบ ุ

• คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว 

• คา่เครือ่งดืม่เพิม่เตมิในมือ้อาหาร อาท ิน ้าอัดลม, น ้าผลไมแ้ละเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

• คา่ใชจ้า่ยทีเ่กนิขึน้ในหอ้งพัก อาท ิMinibar, Room Service หรอื ความเสยีหายตา่งๆ ภายในหอ้งพัก 

• คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์

• คา่ใชจ้า่ยอันเกดิจากกรณีท าหนังสอืเดนิทางหายระหวา่งการเดนิทางทกุกรณี 

• สนิน ้าใจมัคคเุทศกแ์ละคนขบัทอ้งถิน่ 

 
เง ือ่นไขการช าระเงนิ: 

1. ช าระคา่มัดจ า จ านวน 10,000 บาท ตอ่ทา่น หลังจากด าเนนิการจอง โดยสามารถโอนเงนิเขา้บัญช ี
รายละเอยีดดังนี ้

ชอ่งทางการช าระเงนิ โอนผา่นบญัชธีนาคาร ชือ่ “บจก บางกอกแทรเวล คลบั” 

BANK BRANCH ACCOUNT NO. REMARK 

ธนาคารกสกิรไทย สาขานานาเหนอื 063-2-77755-8 ออมทรัพย ์

  หมายเหต ุกรุณาส าเนาใบโอนเงนิ มาทางอเีมลข์องบรษัิทฯ ที ่info@bangkoktravelclub.co.th หรอื โทรสารเบอร ์02-617 4296 

2. ก าหนดช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วนัท าการ 

3. กรณีช าระผา่นบัตรเครดติ Visa/Master Card จ ะเสยีคา่ธรรมเนยีม 3% จากคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 

เง ือ่นไขกรณียกเลกิ: 

1. ทางบรษัิทของสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท กรณีแจง้ยกเลกิหลังจากไดว้างมัดจ าเรยีบรอ้ย
แลว้ 

2. กรณีแจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วนัเป็นตน้ไป จะเสยีคา่ยกเลกิ 100% ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 

mailto:info@bangkoktravelclub.co.th


  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิารและขอ้ควรทราบ: 

1. รายการขา้งตน้จะตอ้งเดนิทางไป-กลับใหเ้สร็จสิน้ภายในวนัทีร่ะบเุทา่นัน้ 

2. การเดนิทางแตล่ะคณะ จะตอ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางซึง่เป็นผูใ้หญทั่ง้หมดจ านวนขัน้ต า่ 20 ทา่น หากจ านวนผู ้
เดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการเดนิทางหรอืปรับเปลีย่นราคา  

3. กรณีทีส่ภาวะอากาศ สภาวะการเมอืง ไมอ่ านวย และไมป่ลอดภัยตอ่การเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์
ในการเปลีย่นแปลงก าหนดการ หรอืยกเลกิการเดนิทาง หากแตจ่ะพยายามท าทกุวถิทีางใหท้า่นไดรั้บความ
พงึพอใจสงูสดุ 

4. กรณีทีว่ทิยากรบรรยายเกดิเหตสุดุวสิยัทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้และท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯขอ
รับผดิชอบในการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางใหม ่และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิกรณีลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทาง
ได ้

5. ธรรมเนยีมปฏบิัตติอ่ผูใ้หบ้รกิารทัง้ พนักงานบรกิารในโรงแรม พนักงานขบัรถ หรอืมัคคเุทศกนั์น้ คงเป็นการ
ใหส้นิน ้าใจ หากแตส่นิน ้าใจยังคงเป็นไปตามความพงึพอใจของทา่นผูเ้ดนิทางทีรั่บบรกิารจากบคุคลดงักลา่ว
โดยตรง ในกรณีนีท้างบรษัิทฯมไิดม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแตอ่ยา่งใด 

6. การเดนิทางทอ่งเทีย่วจะเป็นไปตามรายการทีก่ าหนดไว ้หากมกีารแกไ้ข เปลีย่นแปลงใดๆ และมคีา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ๆ ในทันททีีเ่กดิรายการ ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บยอ้นหลังส าหรับคา่ใชจ้า่ยพเิศษนัน้ๆ  

7. การเปลีย่นแปลงรายการเดนิทาง อาจกระทบเวลาของรายการมาตรฐาน ทา่นผูเ้ดนิทางทัง้คณะจะตอ้ง
ยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

8. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะเป็นการเหมา
จา่ยทัง้หมด ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะยดึถอืความส าคัญของลกูคา้เป็นหลัก 

 

 
 

 
 

 


