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วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว เช้า กลางวนั ค า่ 

1 กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง  - อนิเล (บินภายใน)    
Hupin Inle Khaung 

Daing Resort 

2 
อนิเล – ทะเลสาบอนิเล – พระบัวเข็ม- ย่างกุ้ง  (บินภายใน)- เจดย์ีชเวดา
กอง 

   
Best Western Green Hill 

Yangon 

3 
พระเทพทนัใจ – พระพุทธไสยยาสน์เจ้าทตัจ ี - ช็อปป้ิงตลาดสกอ็ต  
กรุงเทพฯ 

   - 

 

 

WONDERFUL MYANMAR 
ย่างกุ้ง - อนิเล (บินภายใน) 

3 วนั 2 คืน 

เดนิทาง : มีนาคม – ธันวาคม 2563 
ออกเดินทาง 4 คน โดยรถ TOYOTA ALPHARD  

มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

  22,900.- 
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วนัแรก      กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง  -วดัพระหินอ่อน– ช้างเผอืก - เมืองเฮโฮ ( บินภายใน )  - ทะเลสาปอนิเล   
08.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูที่ 6 เคาว์เตอร์ N  สายการบิน MYANMAR 

AIRWAY  (8M)  เจา้หนา้ท่ีของบริษทั คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 
10.15น. ออกเดนิทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M 336 (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมอืงไทย 30 นาที) 

*** บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง*** 
11.00 น.        เดนิทางถึงสนามบินนานาชาต ิเมง็กะลาดง เมอืงย่างกุ้ง  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองยา่งกุง้ 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม  วัดพระหินอ่อน (พระมหาลาภ) ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีพระพุทธรูป
ท าจากหินอ่อนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  และ  น าท่านชมความน่ารักแสนรู้
ของ ช้างเผือก ที่มลีักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามต าราโบราณ ซ่ึงหาชม
ได้ ยากในปัจจุบัน สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเม็ง
กะลาดง เมอืงย่างกุ้ง 

xx.xx น. ออกเดินทางสู่ เมอืงเฮโฮ โดยสายการบินภายใน AIR KBZ เที่ยวบินที่ …. 
xx.xx น. เดินทางถึง สนามบินเมอืงเฮโฮ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบอินเล 
ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลากลบัสู่ที่พกั  Hupin Inle Khaung Daing Resort หรือเทียบเท่า  

 
วนัทีส่อง       อินเล – ทะเลสาบอนิเล – พระบัวเข็ม – หมู่บ้านทอผ้าอนิปอขอม  - ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชม ทะสาบอินเล ท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติ สามารถเป็นส่ิงดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวมาเยือน ดว้ยผืนน ้าอนั

กวา้งใหญ่และวิวทิวเขาอนัสวยงาม รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวอินตาท่ีเรียบง่าย ทะเลสาปอินเลเป็นท่ีตั้งของชุมชนทางน ้ า
ขนาดใหญ่ ชาวบา้นมีหนา้อาชีพเกษตรกรรมทั้งเพาะปลกูและประมงและมีสินคา้หตัถกรรมขนาดเลก็ เช่น การทอผา้ ตี
เหล็ก บุหร่ี และมีรายไดอี้กส่วนหน่ึงจากการบริการการท่องเท่ียว เป็นตน้   จากนั้นน าท่านชม วัดพองดออู  สร้างใน
ศตวรรษท่ี 12 อดีต พระพุทธรูป 5 องค์น้ี (พระบวัเข็ม) ชาวบา้นจะอญัเชิญข้ึนเรือแลว้แห่ไปตามหมู่บา้นต่างๆรอบ
ทะเลสาบ (ซ่ึงจะแห่หลงัจากเทศกาลออกพรรษา 15 วนั) มีขนาด 5 ซ.ม. แต่ปัจจุบนัชาวบา้นเอาทองมาปิดพระจนถึง
ปัจจุบนั พระพุทธรูปมีขนาดสูงกวา่เดิมถึง 6 เท่า ถือเป็นพระพุทธรูปท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคู่ทะเลสาบอินเล มีต านานเล่ากนัวา่ แต่
เดิมนั้น ชาวบา้นไดอ้นัเชิญพระพุทธรูปออกมาแห่ทั้ง 5 องค์ แต่ในปี 1965 เกิดพายุใหญ่ ท าให้เรือพลิกคว ่า  จนจมลง
กน้ทะเลสาบไป ชาวบา้นจึงช่วยกนังมหาพระพุทธรูปข้ึนมา แต่กอ้พบเพียง 4 องคเ์ท่านั้น แต่เม่ือน าพระพุทธรูปทั้ง 4 
องคก์ลบัมายงัวดั และพบว่าพระพุทธรูปองค์ท่ีห้าซ่ึงงมหาไม่เจอนั้น ตั้งรออยู่ในสภาพท่ียงัมีเศษวชัพืชติดอยู่เต็มองค์
เป็นท่ีน่าอศัจรรย์ นับตั้งแต่วนันั้นเป็นต้นมา จึงไม่มีการอญัเชิญพระพุทธรูปองค์น้ีออกไปแห่ท่ีไหนอีกเลย ส่วน
ต าแหน่งท่ีเรือพลิกคว ่า ปัจจุบนัได้สร้างเสาปักเอาไวเ้ป็นเคร่ืองหมาย หัวเสาท าเป็นรูปหงษ์ไวอ้ยู่ จากนั้นให้ท่าน 
นมัสการพระบัวเข็ม เพ่ือเป็นสิริมงคล  หลงัจากนั้นน าท่านชม หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีน าเสน้ใยบวั
มาทอเป็นเส้ือผา้, ผา้พนัคอ ฯลฯ ท่านจะไดเ้ห็นถึงขั้นตอนท่ีส าคญั ๆ ตั้งแต่การเกบ็ใยบวั วิธีการทอผา้ จนถึงวิธีการเก็บ
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ใยบวั  ชม วัดแมวกระโดด มีอายุ 200 กว่าปี  ท่ีน้ีจะมีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่ และจุดเด่นของท่ีน้ีคือ เสาแต่ละตน้ท่ีใช้
สร้างวดัแห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั พกัผอ่นกบับรรยากาศของทะเลสาบอินเล 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมอืงอนิเล 
xx.xx น. น าท่านออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินภายใน AIR KBZ เที่ยวบินที่ …. 
xx.xx น.         เดนิทางถึงสนามบินนานาชาต ิเมง็กะลาดง เมอืงย่างกุ้ง   

จากนั้นน าท่าน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์
คู่บา้นคู่เมืองพม่าท่ีมีอายกุว่า 2,500 ปี เป็นท่ีประดิษฐานพระเกศาธาตุ 
8 เส้น ของพระพุทธเจา้องค์พระเจดีย ์สร้างดว้ยทองค าหนัก 2 ตัน
ขนาดเท่าไข่ประดบัดว้ยเพชร 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ไก่บนยอด
เจดีย ์ซ่ึงมีทั้งผูค้น  ชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากนัเท่ียวชม
และนมสัการทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย   
พร้อมน าท่านไปยังจุดอธิษฐาน เพื่อเสริมสิริมงคลและบารมี และถือเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของประเทศพม่า 
สถานที่แห่งนีเ้ปรียบเสมอืนจติวญิญาณของชาวพม่า ณ ลานอธิฐาน 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์เวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ู วระฐาเน สิงกุตตะเร        มะโนลมัเม สัตตงั สะรัตนะ 
ปฐมงั กกุสันธงั สุวรรณะ  ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ      ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 
ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธสัสะติ    จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ 
อหงั วนัทามิ ตุระโต อหงั วนัทามิ ธาตุโย          อหงั วนัทามิ สัพพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

***อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ*** 
 
ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Green Hill Yangon หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่าม      เจดีย์โปตาทาวน์ - เทพทนัใจ – พระพุทธไสยยาสน์เจาทตัจี  - ช็อปป้ิงตลาดสกอ็ต  กรุงเทพฯ 

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม เจดีย์ โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 
ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระ
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บรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงิน ส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์
อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่าภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดใน
องค์พระเจดีย  ์นมสัการพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยท่ีนิยมมากราบไหวข้อพรและเพ่ือ
ความเป็นสิริมงคล  จากนั้นน าท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจ ีนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง16 
ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามมากโดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ    

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านแวะซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ี ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต เลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองราคาถูก เช่น ไมแ้ละงาชา้ง
แกะสลกั พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพ้ืนเมือง 

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตเิมง็กะลาดง 

16.30 น.       ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY  เที่ยวบินที่  8M 331 
18.15 น.        เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…..พร้อมความประทับใจและความเป็นสิริมงคล 

 
************************ ขอขอบพระคุณที่เลอืกใช้บริการ ********************** 

 

ข้อควรควรทราบ :  
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจาก

สายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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อตัราค่าบริการ / ท่าน  
- ออกเดินทาง 4 ท่านโดยไม่มีหัวหน้าทวัร์ มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยคอยดูแลและบริการ 
- ออกเดินทาง 10 ท่าน ขึน้ไป ลด 1,000 บาท ไม่มีหัวหน้าทัวร์ (กรณกีรุ๊ปถึง 15 ท่านมีหัวหน้าทวัร์)  

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้อง
ละ 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

06-08 ม.ีค.63 23,900 23,900 22,900 21,900 4,500 

13-15 ม.ีค.63 23,900 23,900 22,900 21,900 4,500 

20-22 ม.ีค.63 23,900 23,900 22,900 21,900 4,500 

27-29 ม.ีค.63 23,900 23,900 22,900 21,900 4,500 

03 - 05 เม.ย 63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

17 - 19 เม.ย 63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

24 - 26 เม.ย 63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

01 – 03  พ.ค 63(วนัแรงงาน) 23,900 23,900 22,900 21,900 4,500 

08 – 10 พ.ค 63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

15 – 17 พ.ค 63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

22 – 24 พ.ค 63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

29 – 31  พ.ค 63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

05 - 07  ม.ิย 63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

12 – 14 ม.ิย 63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

19 – 21  ม.ิย 63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

26 – 28 ม.ิย  63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 
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04 – 06 ก.ค.63 
(วนัอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษา) 

23,900 23,900 22,900 21,900 4,500 

05 - 07 ก.ค.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

17 – 19 ก.ค.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

24 – 26 ก.ค.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

25 – 27 ก.ค.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

07 – 09 ส.ค.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

10 – 12 ส.ค.63(วนัแม่แห่งชาติ) 23,900 23,900 22,900 21,900 4,500 

21 – 23 ส.ค.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

28 – 30 ส.ค.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

04 – 06 ก.ย.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

11 – 13 ก.ย.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

18 - 20 ก.ย.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

25 – 27 ก.ย.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

02 - 04 ต.ค.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

10 – 12 ต.ค.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

11 – 13 ต.ค.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

16 – 18 ต.ค.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

23 – 25 ต.ค.63(วนัปิยมหาราช) 23,900 23,900 22,900 21,900 4,500 

30 ต.ค. - 01 พ.ย.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 
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06 – 08 พ.ย.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

13 – 15 พ.ย.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

20 – 22 พ.ย.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

27 – 29 พ.ย.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

05 – 07 ธ.ค.63(วนัพ่อแห่งชาติ) 23,900 23,900 22,900 21,900 4,500 

10 – 12 ธ.ค.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

18 – 20 ธ.ค.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

25 – 27 ธ.ค.63 22,900 22,900 21,900 20,900 4,500 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

***ราคานีเ้ป็นเพยีงการน าเสนอราคาเบือ้งต้นเท่าน้ัน ทางบริษัทยงัไม่ได้ท าการจองใด ๆ ทั้งส้ิน อตัราค่าตัว๋เคร่ืองบินและภาษนี า้มนั
อาจจะมกีารปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม*** 

 

อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน (ในกรณีกรุ๊ปมีผูเ้ดินทาง ถึง 15 ท่าน ) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
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 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยูไ่ดไ้ม่เกิน 14 วนั 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวนัละ 200 บาท X 3วนั = 600 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน  
 
เงือ่นไขการเดินทาง 

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบริษทัฯ และเม่ือ
ท่านช าระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทวัร์แลว้ ถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขของบริษทัแลว้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน(ไม่มีหวัหนา้ทวัร์)  
 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 
 ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั อุบติัเหตุ 

และอ่ืน ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ดั หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูก
ท าร้าย การสูญหายความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ   

 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน   

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือวา่ผูท่้องเท่ียวสละสิทธ์ิ
และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีท่านไดจ่้ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบ
ยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการในแต่ละแห่งแบบช าระเต็มมี
เง่ือนไข   

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ 
แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 การประกนัภยั ท่ีบริษทัไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียวเท่านั้น 
ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัได ้และทางบริษทัถือว่าท่านได้
เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษทั 
ประกนัทัว่ไป) 

 มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผา่น
การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การ
ถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 
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การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น 
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 
ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ใน
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือ
เป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 
 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา

ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตาม
ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
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โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 

กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed)  
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ี

คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 


