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รหัสโปรแกรมทัวร์  RGN 004 YANG HAHO INLA 3D2N-8M-W62 

 

RGN 004  :  ย่างกุ้ง – เฮโฮ – อนิเล 
มหาเจดย์ีชเวดากอง – ทะเลสาบอนิเล 

 

➢ สักการะ เทพทันใจ อธิษฐานส่ิงใดแล้วจะสม 
      ปรารถนาทันใจ 
➢สักการะ พระตาหวาน ที่ตาสวยที่สุด 
➢ ไหว้ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสูงสุด 
     ของพม่า 
➢ ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง...ตลาดสก๊อต 
➢ ล่องเรือ ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบน า้จืดที่ใหญ่ที่สุด 
     ของประเทศพม่า 
➢สัมผัสวถิีชีวิตการพายเรือด้วยเท้าของชาวอินคา 
➢ สักการะ พระบัวเข็ม พระแห่งโชคลาภคุ้มกนัภัย  
➢ หมู่บ้านทอผ้าแบบพื้นเมือง  
➢  แปลงผกัลอยน ้า แบบฉบับชาวอินคา 
➢ ชม วัดแมวกระโดด วัดที่มอีายกุว่า  200 ปี 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดย์ีโบตะทาวน์ – เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระตาหวาน –  
 พระมหาเจดย์ีชเวดากอง         (–/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                                                                 
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รหัสโปรแกรมทัวร์  RGN 004 YANG HAHO INLA 3D2N-8M-W62 

08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ N  ชั้น 4 ทางเขา้ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ สายการบิน MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL (8M) โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ
คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และที่นัง่ก่อนออกเดินทาง 

10.40 น      น าท่านเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่  8M 336 
11.25 น. เดินทางถึงสนามบิน ย่างกุ้ง (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาที) หลงัผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 1) 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางนมสัการ เจดีย์โบตะทาวน์  ซ่ึงโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียท์หาร 1,000 นาย โดยบญัชาของ 
พระเจา้โอกะลาปะ กษตัริยม์อญ ไดท้รงบญัชาให้สร้างเจดียโ์บตะทาวน์ ขึ้นเพื่อเก็บพระเกศาธาตุ1 เส้น ที่นายวานิช
สองพีน่อ้งไดอ้ญัเชิญมาขึ้นฝ่ัง ณ บริเวณน้ี และอีก 1เสน้นั้นๆไดอ้ญัเชิญไวย้งัเจดียช์เวดากอง เจดียโ์บตะทาวน์ จึงเป็น
ที่บูชาสถานส าคญัของชาวมอญและชาวพม่าสืบต่อกนัมา บริเวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพุธรูปทองค า ประดิษฐานใน
วิหารด้านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่ มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ใน
พระราชวงัมณัฑะเลย ์คร้ังเม่ือพม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคล่ือนยา้ยไปยงัพพิิธภณัฑก์ลัป์กตัตา
ในอินเดีย ท าให้รอดพน้จากระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรที่ถล่มพระราชวงัมัณฑะเลย ์และด้านซ้ายมือของเจดียโ์บตะ
ทาวน์ เป็นที่ตั้งของ เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี ซ่ึงชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยที่เช่ือว่าเม่ือ
อธิษฐานส่ิงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ การสักการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบจี) เพื่อขอส่ิงที่ตนปราถนา ตาม
ความเช่ือคือ นิยมน าดอกไม ้ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไมอ่ื้นๆมาสักการะเทพทนัใจเพื่อแสดง
ความนับถือ หากสมหวงัดั่งที่ขอแลว้จะนิยมกลบัมาถวายส่ิงของตามที่ได้กล่าวขอเอาไว ้  ส่วนใหญ่แลว้ท่านที่มี
โอกาศไดม้าขอพรมกัจะสมปราถนา จึงท าใหมี้ผูค้นจ านวนมากมาขอพรที่น่ี  และขอพร เทพกระซิบ หรือที่ชาวพม่า
เรียกว่า เมี๊ยะนานหน่วย มีเร่ืองราวที่เขาเล่ากนัมาอยา่งยาวนานว่านางเป็นธิดาของพญานาค ซ่ึงมีความศรัทธราใน
พระพุทธศาสนาเป็นอยา่งมาก และมีการถือศีลอยา่งเครงในการปฏิบติัธรรม สมยัก่อนจะมีคนเห็นนางมาท าบุญและ
นัง่สมาธิ ณ สถานที่แห่งน้ีทุกๆวนั การเคารพและบูชาเทพกระซิบ จะบูชาดว้ยน ้ านม ขา้วตอก และผลไม ้และกระซิบ
เพือ่ขอพร ซ่ึงเม๊ียยะนานหน่วยนั้นถือไดว้า่เป็นเทพที่ใหแ้ต่พรและความโชคดีแก่ทุกๆคนที่มาขอพร 
จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองที่ตลาด “สก๊อตมาร์เก็ต” ซ่ึงสร้างเม่ือคร้ังพม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศ
องักฤษ ให้ท่านไดเ้ลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลกั พระพุทธรูปไม้
หอมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพื้นเมือง เคร่ืองเงิน ไข่มุก และหยกพม่า 
น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน  ซ่ึงเป็นเป็นพระนอนปางพทุธไสยาสน์องคใ์หญ่ที่สุด
ของพม่า มีความยาวถึง 70 เมตร และมีความงดงามที่สุดของประเทศพม่า มีพระพกัตแ์ละขนตาที่งดงาม มีดวงตาที่
สดใสเป็นประกายที่ท  าจากแก้วที่สั่งพิเศษมาจากต่างประเทศ โดยช่างที่มีฝีมือที่สุดของพม่า รวมไปถึงพระจีวรที่มี
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ความพล้ิวไหวสมจริง ปลายฝ่าพระบาทมีภาพวาดเป็นม่ิงมงคลสูงสุด เพราะประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัร ใน
บริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและลอ้มดว้ยภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย 
ดา้นหนา้วดัยงัมีร้านคา้ขายของที่ระลึกมากมายใหไ้ดเ้ลือกซ้ืออีกดว้ย 
จากนั้นน าท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุด
ของพม่า) เป็นเจดียท์องค าที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูก่ลางเมืองยา่งกุง้ ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศา
ธาตุของพระพทุธเจา้จ  านวน 8 เสน้  มีความสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบุษราคมัอีก 2317 
เม็ด  มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยูน่ ้ าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใชท้องค าแทตี้เป็นแผ่น
ปิดไวร้อบ องค์เจดีย ์ว่ากันว่าทองค าที่ใชใ้นการก่อสร้าง และซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งน้ี   มากมายมหาศาลกว่า
ทองค าที่เก็บอยูใ่นธนาคารชาติองักฤษเสียอีก บริเวณรอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นับร้อยองค ์ 
มีซุ้มประตูส่ีดา้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย   ดว้ยแรงศรัทธาจึงมีทั้งผูค้นชาว
พม่า และชาวต่างชาตินิยมมาสกัการะเพือ่ความเป็นสิริมงคล ทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย (การเที่ยวชม
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง แนะน าให้ไปชมในช่วงตอนเย็นถึงค า่ เพราะอากาศไม่ร้อนและได้ดูพระมหาเจดีย์ในยามที่ไฟ
ส่องตอนกลางคืนด้วย) 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรัตนะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 
ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พทุธจีวะรัง ธาตุโย ธสัสะติ จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ 

อหงั วนัทามิ ตุระโต อหงั วนัทามิ ธาตุโย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมดว้ยใบไมท้ี่แปลวา่ชยัชนะและความส าเร็จ *** 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี ศุกร์ เสาร์ 
สตัวป์ระจ าวนัเกิด ครุฑ เสือ สิงห์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 2) 
ที่พัก  WYNE HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที ่2 ย่างกุ้ง – เฮโฮ – ทะเลสาบอนิเล – วดัพระบัวเขม็ – แปลงผกัลอยน า้ – โรงงานตีเหลก็ – หมู่บ้านน า้ป่ัน – 
หมู่บ้านทอผ้าอนิปอขอม – วดัแมวกระโดด                (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3) 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินยา่งกุง้ 
08.00 น. ออกเดินทางจาก ย่างกุ้ง สู่ เฮโฮ โดยสายการบิน AIR KBZ เที่ยวบินที่ K7 200 
09.20 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮโฮ ประตูสู่รัฐฉาน น าท่านเดินทางโดยรถโค๊ชปรับอากาศ สู่ ทะเลสาบอินเล ระยะทาง

ประมาณ 20 กิโลเมตร (1 ชัว่โมง)  หลงัจากนั้นน าท่านลงเรือสู่ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบน ้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า 
ซ่ึงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 158 ตารางกิโลเมตร และประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศยัอยูใ่นทะเลสาปแห่งน้ีคือชาวอินตา 
หรือแปลว่า ลูกทะเลสาบ ซ่ึงมีมากกว่า 70,000 คน มีถ่ินฐานเดิมอยู่ที่ตาแวและตะน่ินตายี แต่สงครามที่ยืดเยื้อ
ระหว่างพม่ากับไทยในช่วงศตวรรษที่ 18 ท าให้พวกเขาตอ้งยา้ยถ่ินฐานหนีมาตั้งรกรากอยูท่ี่ทะเลสาปอินเลแทน
จนถึงปัจจุบนั และระหว่างนั่งเรือเพื่อเขา้โรงแรมที่พกัท่านจะเห็นทิวทศัน์ที่สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของ
ชาวบา้น การสร้างบา้นบนทะเลสาบ  น าท่านเที่ยวชม วัดพองดออู  สร้างในศตวรรษที่ 12 อดีต พระพทุธรูป 5 องค์
น้ี (พระบวัเข็ม) ชาวบา้นจะอญัเชิญขึ้นเรือแลว้แห่ไปตามหมู่บา้นต่างๆรอบทะเลสาบ ( ซ่ึงจะแห่หลงัจากเทศกาล
ออกพรรษา 15 วนั ) มีขนาด 5 ซ.ม. แต่ปัจจุบนัชาวบา้นเอาทองมาปิดพระจนถึงปัจจุบนั พระพุทธรูปมีขนาดสูง
กว่าเดิมถึง 6 เท่า ถือเป็นพระพุทธรูปที่ศกัด์ิสิทธ์ิคู่ทะเลสาบอินเล มีต  านานเล่ากนัว่า แต่เดิมนั้น ชาวบา้นไดอ้นัเชิญ
พระพทุธรูปออกมาแห่ทั้ง 5 องค ์แต่ในปี 1965 เกิดพายใุหญ่ ท  าใหเ้รือพลิกคว  ่า  จนจมลงกน้ทะเลสาบไป ชาวบา้น
จึงช่วยกนังมหาพระพุทธรูปขึ้นมา แต่กอ้พบเพียง 4 องคเ์ท่านั้น แต่เม่ือน าพระพุทธรูปทั้ง 4 องคก์ลบัมายงัวดั และ
พบว่าพระพุทธรูปองค์ที่ห้าซ่ึงงมหาไม่เจอนั้น ตั้งรออยู่ในสภาพที่ยงัมีเศษวชัพืชติดอยูเ่ต็มองค์เป็นที่น่าอศัจรรย์
นับตั้งแต่วนันั้นเป็นตน้มา จึงไม่มีการอญัเชิญพระพุทธรูปองคน้ี์ออกไปแห่ที่ไหนอีกเลย ส่วนต าแหน่งที่เรือพลิก
คว  ่า ปัจจุบนัไดส้ร้างเสาปักเอาไวเ้ป็นเคร่ืองหมาย หวัเสาท าเป็นรูปหงษไ์วอ้ยู ่จากนั้นให้ท่านนมสัการ พระบัวเข็ม 
เพือ่เป็นสิริมงคล 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่  4)  
 น าท่านชม แปลงผักลอยน ้า  ซ่ึงชาวอินตาส่วนใหญ่จะท าสวนลอยน ้ าดว้ยการเก็บเอาตน้ออ้แหง้ๆ มาถกัรวมกนักบั

หญา้ใหเ้ป็นแนวยาว จากนั้นใชล้  าไมไ้ผต่รึงไวก้บักน้ทะเลสาบ จากนั้นเอาโคลนจากกน้ทะเลสาบขึ้นมากลบทบั ผกั
ที่ชาวอินตานิยมปลูกคือ มะเขือเทศ แตงกวา กะหล ่า ถัว่ และมะเขือยาว ฯลฯ  เพราะจะเติบโตดีในที่ชุ่มช้ืน ท่านจะ
ไดเ้ห็นวธีิชีวติ ของชาวประมง ที่พายเรือดว้ยเทา้ขา้งเดียวทั้งชายและหญิงอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวอินยา  หากวนัที่



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         ~ 5 ~             

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  RGN 004 YANG HAHO INLA 3D2N-8M-W62 

เดินทาง เราโชคดี เจอ ตลาดนัด 5 วนั (ตลาดเหยาม่า) ซ่ึงเป็นตลาดนดัที่หมุนเวยีนกนัไปโดยไม่ซ ้ ากนั เราจะน าท่าน
ชม วธีิชีวติ อีกรูปแบบนึงของชาวอินเล ท่านสามารถเลือกซ้ือของที่ระลึกไดท้ี่น่ี  

 หลงัจากนั้นน าท่านชม หมู่บ้านน ้าป่ัน ซ่ึงเป็นหมู่บา้นที่ผลิตบุหร่ี ท่านจะเห็นวธีิการผลิตอยา่งปราณีตและบุหร่ีที่น้ี
มีกล่ิมหอม และน าท่านชม หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม ซ่ึงเป็นหมู่บา้นที่น าเส้นใยบวัมาทอเป็นเส้ือผา้, ผา้พนัคอ ฯลฯ 
ท่านจะไดเ้ห็นถึงขั้นตอนที่ส าคญั ๆ ตั้งแต่การเก็บใยบวั วิธีการทอผา้ จนถึงวิธีการเก็บใยบวั จากนั้นชมโรงงานตี
เหล็ก ชมเคร่ืองเงินคุณภาพ ซ่ึงงเป็นธุระกิจครอบครัว งาน ฝีมือทุกช้ินที่น่ี ลว้นแลว้แต่มาจากคนในครอบครัว  

 น าท่านชม วัดแมวกระโดด หรือ วัดงาเพจอง (NGA PHE KYAUNG MONASTARY) มีอาย ุ200 กวา่ปี  ที่น้ีจะมี
พระพุทธรูปเก่าแก่อยู ่เป็นส านักสงฆ์ที่เก่าแก่แห่งหน่ึงในทะเลสาบอินเล ไดรั้บการประกาศให้เป็นโบราณสถาน 
จุดเด่นคือวหิารหลงัเก่าสร้างขึ้นดว้ยไมส้ักถึง 654 ตน้ เพือ่ประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญั สร้างขึ้นในสมยัพระเจา้มิ
นดง และยงัมีบลัลงัก์พระแกะสลกัปิดทองอายกุวา่ 1,000 ปี อนัเป็นสมบติัเก่าแก่ของรัฐฉาน ซ่ึงชาวบา้นน ามาหลบ
ซ่านจากเจา้จกัรวรรด์ิทั้งหลาย 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 5) 
ที่พัก  HUPIN KAUNG DAING HOTEL (SUPERIOR ROOM) หรือเทียบเท่า  

วนัที ่3 เฮโฮ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ                           (เช้า/–/–)                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6) 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เฮโฮ  

10.30 น. ออกเดินทางจาก เฮโฮ สู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบิน AIR KBZ เที่ยวบินที่ K7 249 
11.40 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองยา่งกุง้ 
16.30 น.  ออกเดินทางโดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่  8M 331 
18.15 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัด์ิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺  SPiRiT OF MYANMAR  ☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
(ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 

มีเตียงเสริม) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
(ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 

ไม่มีเตียงเสริม) 
พกัเดีย่ว 

11-13  สิงหาคม 2561 19,900.- 19,000.- 18,900.- 3,000.- 
07-09  กนัยายน 2561 19,900.- 19,000.- 18,900.- 3,000.- 
28-30  กนัยายน 2561 19,900.- 19,000.- 18,900.- 3,000.- 
13-15  ตุลาคม 2561 19,900.- 19,000.- 18,900.- 3,000.- 
20-22  ตุลาคม 2561 19,900.- 19,000.- 18,900.- 3,000.- 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
+ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะชั้นทศันาจรตามรายการ 

                                            (กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือตอ้งซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขสายการบิน) 
+ ค่าภาษีสนามบินไทย – พม่า 
+ ค่าน ้ าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
+ ค่าที่พกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 
**กรุณาระบุลกัษณะหอ้งที่คุณตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // 
DOUBLE (ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั** 

+ ค่าอาหารตามที่ระบุอยูใ่นรายการ **หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ไม่สามารถคืนเงินไดแ้ละ    
    ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน** 
+ ค่าจา้งหวัหนา้ทวัร์ไทย และไกดท์อ้งถ่ินฮ่องกง 
+ ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
+ ค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยูใ่นรายการ 
+ ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000//500,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
- ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
- ค่าภาษีน ้ ามนั, ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ก่อนการเดินทาง 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า //   
  พนกังานเสิร์ฟ ฯลฯ   
- ค่าท าหนงัสือเดินทางและค่าแจง้เขา้-ออกคนต่างดา้วหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่พงึใช ้
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ที่จ่าย 3% คิดจากยอดบริการ 

- ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ + ไกด์ท้องถิ่น + คนขับรถ ท่านละ 200 บาท/ท่าน/วนั 

                      *** เดก็จ่ายค่าทิปเท่ากบัผู้ใหญ่ *** 

เง่ือนไขการจอง 1. ช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(หากไม่ช าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธ์ิที่จะตดัสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเง่ือนไข) 

2. ส่งหลกัฐานการช าระเงิน ไลน์ อีเมลล ์หรือ แอฟพลิเคชัน่อ่ืนๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก 
3. เอกสารหนา้พาสปอร์ต ในช่องทางที่สะดวก ชดัเจน ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่บริษทั 
4. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระก่อนการเดินทาง 15-20 วนั หรือตามวนัที่บริษทัก าหนดในเอกสาร 

เรียกเก็บเงิน 

เง่ือนไขการยกเลิก  
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วนั คิดค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง 
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
5. ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือช่วงเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ 
การันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
ค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
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กรณคีณะออกเดินทางได้   
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

เง่ือนไขการให้บริการ 
-  ส ารองที่นัง่พร้อมช าระค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท หากยงัไม่ช าระค่ามดัจ าถือวา่การจองไม่สมบูรณ์บริษทัฯ ขอสงวน 
   สิทธ์ิ ส าหรับผูท้ี่วางมดัจ าก่อน ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง 21 วนั 
-  จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึ้นไป บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ผู ้
    เดินทาง  (บุคคลที่มีอายตุั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 15 ท่าน 
-  เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
   เดินทางเป็นส าคญั 
-  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ 
  ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ 
  ถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 
-  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน,   
   การก่อจลาจลหรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรม 
   แรงงานทั้ง   จากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน 
   อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน 
   เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
-   ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก 
    ความประมาทของ นกัทอ่งเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
-  กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุใน   
    รายการเดินทาง บริษทั  ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
-  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ 
   เปล่ียนช่ือได ้
-  เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะถือวา่ท่าน ไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 
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หมายเหตุ 
รายละเอียดดา้นการเดินทางและราคา อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธ์ิดงักล่าวทางบริษทัจะยดึถือและค านึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของ
ท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกนิ 6 เดือน นับจากวนัเดนิทาง หากเกดิข้อผดิพลาดไม่
สามารถเดนิทางได้ ทางบริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน **** 

 
 

 
ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้ 

จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า เพือ่ประโยชนข์องท่านเอง 


