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อนิเล อนิเลฟิ ทะเลสาบอนิเล 3 วนั FD  

รว่มพธิศีกัด์ิสทิธิ์ลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ  

 
 
 
 
 

พเิศษสดุ เมนูกุง้แม่น ้ าเผา + ชดุเสรมิบารมี+บนิสบายๆกบัสายการบินแอรเ์อเชีย 

จุดเด่นของโปรแกรม 
  ร่วมพธีิศกัด์ิสทิธ์ิลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมณีุ สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 

 ชม พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง  วดักโุสดอ และ วดักสุนิารม 

  ชมความงดงาม พระราชวงัมณัฑะเลย ์ชมววิที่เขา มณัฑะเลยฮ์ลิล ์
  ล่องทะเลสาบอนิเล สมัผสัวถิชีีวิตของชาวอนิตา สกัการะพระบวัเข็ม 
  ชมแปลงเกษตรสวนผกัลอยน ้า และ หมู่บา้นทอผา้ใยบวั 

  ชม สะพานไมอ้เูบง็ สะพานไมส้กัที่ยาวที่สุดโลก และ ชมเจดียห์ยก 

 เมนูพเิศษ กุง้แม่น ้ าเผา พกัในทะเลสาบอนิเล 1 คนื+พกัมณัฑะเลย ์1 คนื + นัง่เครื่องภายในไปกลบั 
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  แถมฟรี!!ชดุเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผา้เช็ดพระพกัตร+์สมดุสวดมนต+์น ้ าด่ืม+ผา้เยน็ไม่จ ากดั) 

รบัชดุเสรมิบารมีท่านละ 1 ชดุ(เสื้อยดือนิเลอนิเลฟิ+ผา้เช็ดพระพกัตร+์ชดุสวดมนต)์ 

 
โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย   
 
วนัแรก กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย-์พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-วดักสุนิารา- (-/-/เยน็)                                                                                                                            

08.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

10.50 น.    ออกเดนิทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยเที่ยวบนิ FD 244  ** มีบรกิารอาหารรอ้นและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 

หมายเหตุ ในกรณีตอ้งการลอ็กที่นัง่ไปกลบัค่าใชจ้า่ยในการลอ็กที่นัง่ไปกลบั 200 บาท/ท่าน (ต ัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊แบบ 

Random ไม่สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ ในกรณีลอ็กที่นัง่ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ ณ วนัท าการจอง

ทวัรค่์ะ 

12.20 น.        ถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์

บา่ย น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์ (Mandalay Palace) พระราชวงัที่ส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของ

เอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพาหรอืสงครามโลกครัง้ที ่2 วนัที ่20 มนีาคม 2488  

เครื่องบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกองทพัองักฤษ ไดท้ิ้งระเบดิจ านวนมากมายถลม่พระราชวงั 

มณัฑะเลยข์องพมา่ดว้ยเหตผุลว่าพระราชวงัน้ีเป็นแหลง่ซ่องสุมก าลงัของกองทพัญี่ปุ่น 

พระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นพระราชวงัไมส้กักถ็กูไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็ 

แต่ป้อมปราการและคูน า้รอบพระราชวงัที่ยงัเป็นของด ัง่เดมิอยู่ปจัจปุนั พระราชวงัทีเ่หน็อยู่ 

เป็นพระราชวงัทีร่ฐับาลพมา่ไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา 

จากนัน้ น าท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัทีส่รา้งดว้ยไมส้กัท ัง้หลงั งดงามตามแบบศิลปะ 

พมา่แท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ท ัง้หลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกี่ยวกบั 

พทุธประวตัแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปี 

ทีพ่ระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยเ์พือ่เป็นต าหนกัยามแปร 

พระราชฐาน แต่หลงัจากทีพ่ระองคส์ิ้นพระชนม ์พระเจา้ธบีอ หรอื สป่ีอ พระโอรสกท็รง 
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ยกวงัน้ีถวายเป็นวดั ถอืไดว้่าเป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลย ์

อย่างแทจ้รงิ น าท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึง่คร ัง้หน่ึงเคยเป็นสถานที่ 

ท าการสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มแีผ่นศิลาจารกึพระไตรปิฎกท ัง้หมด 84,000  

พระธรรมขนัธ ์และหนงัสอืกนิเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้่า “หนงัสอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก” 

เยน็   น าท่านแวะวดักสุนิารา ซึง่มอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสนน์ าท่าน 

เดนิทางสู่เขา Mandalay Hill ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูก 

น้ีสูง 240 เมตร ซึง่เป็นจดุชมววิทวิทศันท์ี่สวยงามทีสุ่ดของเมอืงมณัฑะเลย ์ซึง่อยู่บนยอดเขา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของ 

เมอืงมณัฑะเลยเ์กอืบท ัง้เมอืง ชมพระอาทติยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ พเิศษ กุง้แม่น ้ าเผา 

น าท่านเขา้สูพ่กัที่ Hazel Hotel ณ เมืองมณัฑะเลย ์(หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว) 

วนัที่สอง มณัฑะเลย-์สนามบนิเฮโฮ-รฐัฉาน-ทะเลสาบอนิเล-วดัพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน ้ า-หมู่บา้นทอผา้อนิปอ-วดัแมวลอดห่วง 

                     (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

04.00 น.      น าท่านนมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถอืเป็นตน้แบบ 

พระพทุธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษตัริยท์ี่ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ที่พระเจา้กรุง

ยะไขท่รงหลอ่ขึ้นทีเ่มอืงธรรมวดี เมือ่ปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดบั

ทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือ

วดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมนีุ และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อน     จะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษ

ไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ า้หนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.

2426 ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงนิเพื่อบูรณะวดัขึ้นใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลจีึงนบัไดว้่า

เป็นวดัที่สรา้งใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมอืงพม่า โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดียย์งัมโีบราณวตัถทุี่

น าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือ่คร ัง้กรุงแตกครัง้ที ่1 พรอ้มท ัง้ เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสนิารา ซึ่งมอีายุหลายรอ้ย

ปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์สวยงามมากจากนัน้กลบัโรงแรม 

06.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่องจากทางโรงแรม 

จากนัน้   น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมณัฑะเลย ์อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 

08.05 น.   ออกเดนิทางสู่สนามบนิเฮโฮ โดยสายการบนิ Air Bagan เที่ยวบนิที่ W9-141 

08.45 น.   เดนิทางถงึสนามบนิเฮโฮ (Heho) จากนัน้เดนิทางต่อไปยงัเมอืงหลวงเก่าของรฐัฉาน  

(Shan State) นัง่รถจากสนามบนิไปราว 1 ช ัว่โมงครึ่ง เพือ่ไปชมทะเลสาบอนิเล   

(Inle Lake) มพีื้นท ี158 ตร.กม. อยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนือ 

จรดใตป้ระมาณ 32 กม. กวา้ง 5 กม. เกิดจากล าธารหลายสายที่ไหลมาจากเทือกเขาที่ทอดขนานไปท ั้งทางทิศตะวนัตกและ

ตะวนัออก มนี า้ไหลจากทะเลสาบไปลงแม่น า้สาละวนิ รอบทะเลสาบมชีุนชนชาวอินตาอยู่มากกว่า 200 แห่ง น าท่านลงเรือเพื่อ
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เดินทางสู่ ทะเลสาบอนิเล ลงเรือยนต(์ล าละ 5-6 ท่าน) มีเสื้อชูชีพบริการท่านเพื่อความปลอดภยั ชมววิทวิทศันท์ี่สวยงามและ

สภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้น การสรา้งบา้นบนทะเลสาบ ระหว่างทาง ท่านจะไดพ้บการพายเรือดว้ยเทา้ขา้งเดียวทัง้ชายและ

หญิงอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวอินตา น าท่านชม ตลาด 5 วนั(ตลาดเหยาม่า) ซึ่งเป็นตลาดนดัที่หมนุเวยีนกนัไปโดยไมซ่  า้กนั ให ้

ท่านเลอืกซื้อของทีร่ะลกึกลบับา้น 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร กลางทะเลสาบอนิเล   

น าท่านเทีย่วชม วดัพองดออู สรา้งในศตวรรษที ่12 อดตี พระพทุธรูป 5 องคน้ี์ (พระบวัเข็ม) 

ชาวบา้นจะ อญัเชญิขึ้นเรอืแลว้แห่ไปตามหมู่บา้นต่างๆรอบทะเลสาบ (ซึง่จะแห่หลงัจากเทศ 

กาลออกพรรษา 15 วนั) มขีนาด 5 ซ.ม. แต่ปจัจบุนัชาวบา้นเอาทองมาปิดพระจนถงึปจัจุบนั 

พระพทุธรูปมขีนาดสูงกว่าเดิมถงึ 6 เท่า ถอืเป็นพระพุทธรูปที่ศกัดิ์สทิธิ์ คู่ทะเลสาบอินเลย ์ใหน้ าท่านนมสัการ พระบวัเข็ม เพื่อ

เป็นสริมิงคล จากนัน้น าท่านชม หมู่บา้นทอผา้อนิปอขอม ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีน่ าเสน้ใยบวัมา 

ทอเป็นเสื้อผา้, ผา้พนัคอ ฯลฯ ชม วดัแมวกระโดด มอีายุ 200 กว่าปี จากนัน้น าท่านเดนิ 

ทางกลบัทีพ่กั พกัผ่อนกบับรรยากาศของ ทะเลสาบอนิเลยห์ลงัจากนัน้เดนิทางไป หมู่บา้น 

ผลติบหุรี่พื้นเมือง และ แปลงสวนผกัลอยน ้ า (Floating Garden) ทีป่ลูกผกัมากมาย  

เช่น พรกิ, ผกักาด, มะเขอืเทศ ในจ านวนมากพอทีจ่ะเลี้ยงคนพมา่ท ัง้ประเทศได ้หลงัจากนัน้ 

น าท่านไป วดัแมวลอดห่วง Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นส านกัสงฆท์ี่รวบรวมพระพทุธรูปส าคญั ๆ ไวเ้ป็นจ านวนมาก

เป็นวดัที่ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 654 ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 สมยัพระเจา้มินดง ได ้

เวลาสมควรเขา้สู่ทีพ่กั 

ค า่  บรกิารอาหารค่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

  พกัที่ SKY LAKE INLE  RESORT  ณ ทะเลสาบอนิเล (หรอืเทยีบเท่า) 

วนัที่สาม   เฮโฮ-มณัฑะเลย-์อมรปรุะ-สะพานไมอ้เูบง็-เจดียห์ยก-กรุงเทพฯ             (เชา้/กลางวนั/-)                                                                               

07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

09.40 น.     ออกเดนิทางไปสนามบนิเฮโฮ สู่เมอืงมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air Bagan เทีย่วบนิที ่W9-011 

10.35 น.     เดนิทางถงึเมอืงมณัฑะเลย ์หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอมระปุระ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง อมรปรุะ (Amrapura) เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทางตอน 

ใตข้องเมอืงมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นราชธานีเพยีง 76 ปี แห่งหน่ึงของพมา่ก่อนทีจ่ะยา้ยมายอยู่ 

ทีเ่มอืงมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 จากนัน้น าท่านผ่านชมภเูขาสกายศูนยก์ลางแห่งพระ 

พทุธศาสนาทีส่  าคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมอืงสกาย ลุม่แมน่ า้อริะวดเีจดยีจ์  านวน 

มากมายทีต่ ัง้เรยีงรายอยู่บนภเูขา และรมิฝัง่แมน่ า้ ชม สะพานไมอ้เูบง็  

(U-Ben) สะพานไมท้ีย่าวทีสุ่ดในโลกโดยขา้ราชการช ัน้ผูใ้หญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพาน 
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ใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ซึง่มอีายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั ไปสู่วดัจอกตอจ ี 

ซึง่มเีจดยีท์ีส่รา้งตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุาม 

แวะชม เจดียห์ยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเจดยีป์ระดบัประดาดว้ยหยกทัง้ภายในและภายนอก  

ไดเ้วลาสมควร น าทกุท่านเดินทางกลบัสู่สนามบนิมณัฑะเลย ์

17.30 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่ FD 247 

** บรกิารอาหารรอ้นและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **  

19.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

........................................................................................................................................................................................... 

 
 

หมายเหต ุ: ส าหรบัลูกคา้ที่จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยดุสงกรานตต์ ัง้แต่ 12-21 เมษายน 2560  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจองจะปิดใหบ้รกิารค่ะ  

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี่ยนไปเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวอืน่แทนค่ะ 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 

วนัเดินทาง ราคา พม่า อนิเล อนิเลฟิ บนิ FD 3 วนั 

เริม่เดนิทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

14 เม.ย.60 16 เม.ย.60 25 22,900 22,500 21,900 3,500 

28 เม.ย.60 30 เม.ย.60 25 20,900 20,500 19,900 3,500 

5 พ.ค.60 7 พ.ค.60 25 20,900 20,500 19,900 3,500 

10 พ.ค.60 12 พ.ค.60 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

19 พ.ค.60 21 พ.ค.60 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

2 มิ.ย.60 4 มิ.ย.60 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

16 มิ.ย.60 18 มิ.ย.60 25 18,900 18,500 17,900 3,500 
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30 มิ.ย.60 2 ก.ค.60 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

8 ก.ค.60 10 ก.ค.60 25 20,900 20,500 19,900 3,500 

9 ก.ค.60 11 ก.ค.60 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

21 ก.ค.60 23 ก.ค.60 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

4 ส.ค.60 6 ส.ค.60 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

11 ส.ค.60 13 ส.ค.60 25 20,900 20,500 19,900 3,500 

12 ส.ค.60 14 ส.ค.60 25 20,900 20,500 19,900 3,500 

25 ส.ค.60 27 ส.ค.60 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

8 ก.ย.60 10 ก.ย.60 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

22 ก.ย.60 24 ก.ย.60 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศเสน้ทางมณัฑะเลย-์เฮโฮ-มณัฑะเลย ์

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
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- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่ , คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 150 บาท/วนั/คน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

- ** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาต ิและจะมีสทิธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 

2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซ่ีาปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

  กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

   2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

           วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

     3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

     4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

     5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยถา้ผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไปจะมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 

 
รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
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- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว

(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง ** 

 


