


1 สนามบินดอนเมือง	-	พระราชวังมัณฑะเลย	-	พระราชวังไมสักชเวนานดอว	/
เจดียชเวนานดอว	-	วัดกุโสดอ	-	ภูเขามัณฑะเลยฮิลล	หรือ	วัดกุสินารา	-	ภู
เขามัณฑะเลยฮิลล	หรือ	วัดกุสินารา	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	เมืองมัณฑะเลย

พักที่
	Hazel
Hotel	ณ
เมือ
งมัณฑะ
เลย	(หรือ
เทียบเทา
ระดับ	3
ดาว)

2 พระมหามัยมุนี	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	สนามบินเมืองเฮโฮ	-	ทะเลสาบอินเล
-	วัดพองดออู	-	หมูบานทอผาอินปอขอม	-	วัดแมวกระโดด

พักที่		SKY
LAKE
INLE	
RESORT	
ณ	ทะเลสา
บอินเล
(หรือเทียบ
เทา)

3 สนามบินเมืองเฮโฮ	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	สนามบินดอนเมือง

1	มิ.ย.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿16,900 ฿16,500 ฿15,900 ฿3,000

20	ก.ค.	61	-	22	ก.ค.	61 ฿16,900 ฿16,500 ฿15,900 ฿3,000

11	ส.ค.	61	-	13	ส.ค.	61 ฿17,900 ฿17,500 ฿16,900 ฿3,000

24	ส.ค.	61	-	26	ส.ค.	61 ฿16,900 ฿16,500 ฿15,900 ฿3,000



ชวงเชา
08.30	น.	นําคณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ขาออก	ชั้น	2	ประตู	1	เคาทเตอร	สาย

การบินไทยแอรเอเชีย	Thai	Air	Asia	(FD)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
10.50	น.	ออกเดินทางสู	เมืองมัณฑะเลย	โดยเที่ยวบิน	FD	244	***(มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง)

ชวงเทีย่ง
12.20	น.	ถึง	สนามบินมัณฑะเลย	ประเทศพมา	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองมัณฑะเลย

ชวงบาย
บาย	นําทานชม	พระราชวังมัณฑะเลย	(Mandalay	Palace)	พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่

สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของเอเชีย	พระราชวังที่เห็นอยูปัจจุบันเป็นพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของ
พระราชวังของเกาขึน้มา
นําทานไป	พระราชวังไมสักชเวนานจอง	(Golden	Palace	Monastry)	วังที่สรางดวยไมสักทั้งหลัง	งดงาม

ตามแบบศิลปะพมาแทๆ	วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีตออนชอย	ทั้งหลังคา	บานประตูและ
หนาตาง	โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา	เป็นงานฝีมือที่ประณีตของชาง
หลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง
นําทานชม	วัดกุโสดอ	(Kuthodaw	Pagoda)	ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นสถานที่ทําการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่

5	มีแผนศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด	84,000	พระธรรมขันธ	และหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา	“หนังสือที่
ใหญทีสุ่ดในโลก”

เย็น	นําทานสู	วัดกุสินารา	ซึ่งมีอายุหลายรอยปี	ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน
นําทานเดินทางสู	เขา	Mandalay	Hill	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง	เขาลูกน้ีสูง	240	เมตร

ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย	ซึ่งอยูบนยอดเขา	สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
เมืองมัณฑะเลยเกือบทั้งเมือง
อิสระทานชมพระอาทิตยลับฟาอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย	ตามอัธยาศัย	

ชวงคํ่า
คํ่า	บริการอาหารคํ่า	พิเศษ	กุงแมน้ําเผา
นําทานเขาสูพักที	่Hazel	Hotel	ณ	เมืองมัณฑะเลย	(หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว)

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



อยูหางจากเมืองมัณฑะเลย	ไปทางตอนใต	เป็น	1	ใน	3	ทาอากาศยาน
นานาชาติของ	ประเทศพมา	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2542	อีกทั้งยังเป็นทา
อากาศยานที่ใหญและทันสมัยที่สุดในประเทศ	มีทางวิ่ง	(รันเวย)	ซึ่งถือวามี
ความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิระวดี	อดีตเมืองหลวงที่สําคัญของประเทศพมา	กอตั้งโดย
กษตัริยมินดง	แตภายหลังจากที่พมาไดตกเป็นเมืองขึน้ของจักรวรรดิอังกฤษ
ทําใหเมืองแหงน้ีลดความสําคัญลงไป	แตปัจจุบัน	เมืองมัณฑะเลยไดรับการ
ปรับปรุงจนกลายเป็นเมืองศูนยกลางที่สําคัญเมืองหน่ึงทางตอนเหนือของ
ประเทศพมา	โดยมีขนาดประชากรที่มากเป็นอันดับ	2	ของประเทศ	และมี
ความสําคัญทั้งในแงของศิลปะ	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	และการทองเที่ยว

พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของเอเชีย	ใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่	2	ไดโดนระเบิดจากเครื่องบินฝ ายพันธมิตรกองทัพ
อังกฤษ	ปัจจุปัน	พระราชวังที่เห็นอยูเป็นพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูป
แบบของพระราชวัง	ของเกาขึน้มา	แตที่เหมือนวังเกาก็แคเพียงโครงสรางกับ
ชื่อเทาน้ัน

สรางสมัยพระเจามิงดง	เป็นพระตําหนักที่สรางจากไมสักแกะสลักดวย
ลวดลายพมา	ปิดดวยแผนทองทั้งหลัง	ตอมาภายหลังพระเจาธีบอขึน้ครอง
ราชยจึงทรงยกตําหนักถวายเป็นวัดใหพระสงฆไดมาศึกษาธรรมะ	แมตอนน้ี
ภายนอกพระตําหนักจะไมปรากฏความแวววับของแผนทองแลว	แตหากลอง
ถายภาพดวยแสงแฟลชภายในพระตําหนัก	ภาพที่ออกมาชางงดงามอรามตา
ยิ่งนัก

เป็นอนุสรณแหงการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่	4	พระเจามินดง	ทรงให
จารึกพระไตรปิฎก	84,000	พระธรรมขันธ	ลงบนหินออน	729	แผน	ถือเป็นพระ
ไตรปิฎกเลมใหญที่สุดในโลก	และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตรที่มีการ
บันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี	และไดนํามาประดิษฐานในมณฑป	อยูรอบ
“พระเจดียมหาโลกมารชิน”	มีความสูง	30	เมตร	ซึ่งจําลองรูปแบบมาจากพระ
มหาเจดียชเวสิกองแหงเมืองพุกาม

เป็นจุดชมวิวสวยงามและมีปูชนียสถานสําคัญๆ	ใหนักทองเที่ยวไดชม	ทั้งดู
ธรรมชาติ	ดูทิวทัศนอันสวยงามที่สุด	และสามรถมองเมืองมัณฑะเลย	ไดเกือบ
ทั้งหมด	สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยไดเป็นอยางดี	เป็น
แหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตางพากันแวะเวียนมาสัมผัส	เที่ยวชมตลอด
เวลา



***ในกรณีตองการล็อกทีน่ัง่ไปกลับคาใชจายในการล็อกทีน่ัง่ไปกลับ	200	บาท/ทาน	(ตัว๋เครื่องบิน
ของคณะเป็นตัว๋กรุปแบบ	Random	ไมสามารถล็อกทีน่ัง่ได	ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน	ใน
กรณีล็อกทีน่ัง่	กรุณาแจงเจาหนาที	่ณ	วันทําการจองทัวรคะ

	บริการอาหารคํ่า	พิเศษ	กุงแมน้ําเผา
	พักที่		Hazel	Hotel	ณ	เมืองมัณฑะเลย	(หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว)

Mandalay	Hill	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง	เขาลูกน้ีสูง	240
เมตร	เป็นจุดชมวิว	ทิวทัศน	ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย	ซึ่งอยูบนยอด
เขา	ณ	จุดน้ีทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ	เมืองมัณฑะเลย	เกือบทั้ง
เมือง

04.00	น.	นําทานนมัสการ	พระมหามัยมุนี	อันเป็นสิง่ศักดิส์ิทธิส์ูงสุด	1	ใน	5	แหงของพมา	ถือเป็นตนแบบ
พระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษตัริยที่ไดรับการขนานนามวา	“พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม”	สูง
12	ฟุต	7	น้ิว	หุมดวยทองคําเปลวหนา	2	น้ิว	ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย	หนาตักกวาง	9	ฟุต	นับไดวาเป็น
วัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา
เชิญทุกทาน	รวมทําบุญบูรณวัดกุสินารา	ซึ่งมีอายุหลายรอยปี	ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน	สวยงามมาก

ชวงเชา
06.00	น.	บริการอาหารเชา	แบปบกลองจากทางโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สนามบินมัณฑะเลย	อาคารผูโดยสารภายในประเทศ
08.05	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินเฮโฮ	โดย	สายการบิน	Air	Bagan	เที่ยวบินที่	W9-141

08.45	น.	นําทานเดินทางถึง	สนามบินเฮโฮ	(Heho)

จากน้ันเดินทางตอไปยังเมืองหลวงเกาของ	รัฐฉาน	(Shan	State)	***นัง่รถจากสนามบินไปราว	1	ชัว่โมง
ครึง่
นําทานชม	ทะเลสาบอินเล	(Inle	Lake)	มีพื้นที	158	ตร.กม.	อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล	878	เมตร	ความยาว

จากเหนือจรดใตประมาณ	32	กม.	กวาง	5	กม.	เกิดจากลําธารหลายสายที่ไหลมาจากเทือกเขาที่ทอดขนานไปทั้ง
ทางทิศตะวันตกและตะวันออก	มีน้ําไหลจากทะเลสาบไปลงแมน้ําสาละวิน	รอบทะเลสาบมีชุนชนชาวอินตาอยู
มากกวา	200	แหง
นําทานลงเรือเพื่อเดินทางสู	ทะเลสาบอินเล	ลงเรือยนต	***(ลําละ	5-6	ทาน)	มีเสื้อชูชีพบริการทานเพื่อ

ความปลอดภัย
อิสระทานชมวิวทิวทัศนที่สวยงาม	และสภาพความเป็นอยูของชาวบาน	การสรางบานบนทะเลสาบ
ระหวางทาง	ทานจะไดพบ	การพายเรือดวยเทาขางเดียว	ทั้งชายและหญิงอันเป็นเอกลักษณของชาวอินตา
นําทานชม	ตลาด	5	วัน(ตลาดเหยามา)	ซึ่งเป็นตลาดนัดที่หมุนเวียนกันไปโดยไมซํ้ากัน	อิสระใหทานเลือก

ซื้อของที่ระลึกกลับบาน

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	กลางทะเลสาบอินเล
นําทานเที่ยวชม	วัดพองดออู	สรางในศตวรรษที่	12	อดีต	พระพุทธรูป	5	องคน้ี	(พระบัวเข็ม)	ชาวบานจะ

อัญเชิญขึน้เรือแลวแหไปตามหมูบานตางๆรอบทะเลสาบ	(ซึ่งจะแหหลังจากเทศกาลออกพรรษา	15	วัน)	มีขนาด
5	ซ.ม.	แตปัจจุบันชาวบานเอาทองมาปิดพระจนถึงปัจจุบันพระพุทธรูปมีขนาดสูงกวาเดิมถึง	6	เทา	ถือเป็น
พระพุทธรูปที่ศักดิส์ิทธิค์ูทะเลสาบอินเลย	ใหนําทานนมัสการ	พระบัวเข็ม	เพื่อเป็นสิริมงคล
นําทานชม	หมูบานทอผาอินปอขอม	ซึ่งเป็นหมูบานที่นําเสนใยบัวมาทอเป็นเสื้อผา,	ผาพันคอ	ฯลฯ	ชม	วัด

แมวกระโดด	มีอายุ	200	กวาปี
นําทานเดินทาง	กลับทีพ่ัก	พักผอนกับบรรยากาศของ	ทะเลสาบอินเลยหลัง



จากน้ันเดินทางไป	หมูบานผลิตบุหรีพ่ื้นเมือง	และ	แปลงสวนผักลอยน้ํา	(Floating	Garden)	ที่ปลูกผัก
มากมาย	เชน	พริก,	ผักกาด,	มะเขือเทศ	ในจํานวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพมาทั้งประเทศได
นําทานไป	วัดแมวลอดหวง	Nga-Phe-Kyanng	Monastary	เป็นสํานักสงฆที่รวบรวมพระพุทธรูปสําคัญ	ๆ

ไวเป็นจํานวนมากเป็นวัดที่ไดรับการประกาศใหเป็นโบราณสถาน	ประกอบดวยเสาไมสักถึง	654	ตน	สรางในปี
ค.ศ.	1205	สมัยพระเจามินดง	ไดเวลาสมควรเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า
คํ่าบริการอาหารคา	ณ	หองอาหารโรงแรม
พักที่	SKY	LAKE	INLE	RESORT	ณ	ทะเลสาบอินเล	(หรือเทียบเทา)

	บริการอาหารเชา	แบบกลองจากทางโรงแรม

ไดชื่อวาเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต	เพราะชาวพมาเชื่อวาพระพุทธเจาไดมา
ประทานลมหายใจอันศักดิส์ิทธิเ์ขาไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองคน้ี	พระ
มหามัยมุนีจึงเป็นดังตัวแทนของพระพุทธองคที่มีชีวิตจิตใจ	ใครที่มากราบไหว
บูชาจะไดรับศรัทธาอันสูงลํ้า	เป็นพระพุทธรูปหลอทองสําริด	ปางมารวิชัยทรง
เครื่อง	ปัจจุบันประดิษฐานอยูที่	“วัดมหามัยมุนี”	หรือชื่อแทดั้งเดิมคือ	วัดปยกยี
หรือวัดยะไข

อยูหางจากเมืองมัณฑะเลย	ไปทางตอนใต	เป็น	1	ใน	3	ทาอากาศยาน
นานาชาติของ	ประเทศพมา	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2542	อีกทั้งยังเป็นทา
อากาศยานที่ใหญและทันสมัยที่สุดในประเทศ	มีทางวิ่ง	(รันเวย)	ซึ่งถือวามี
ความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เฮโฮ	เป็นเมืองที่มีสนามบินใกลที่สุด	ประตูสูรัฐฉาน	ที่เครื่องบินตองบินมาลง
เป็นประตูสูอินเลจริงๆ

ทะเลสาบแหงน้ีอยูทามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน	เหมาะแกการมา
เที่ยวชมเพื่อกาศึกษาถึงชีวิตความเป็นอยูของชาวพมาที่เรียกไดวากลมกลืน
กับธรรมชาติเป็นอยางยิ่ง	ทะเลสาบแหงน้ีเป็นที่อยูอาศัยของกลุมชนที่เรียก
ตนเองวา	ชาวอินทา	ชนเผาน้ีอาศัยอยูในทะเลสาบอินเลมานานนับรอยปีแลว
โดยใชชีวิตอยูทามกลางการทําการเกษตรบนเกาะวัชพืชที่พวกเขาสรางขึน้มา
เองกลางลําน้ําในทะเลสาบ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	กลางทะเลสาบอินเล

พระเจดียศักดิส์ิทธิ	์1	ใน	7	ของชาวพมา	และเป็นพระเจดียสําคัญที่สุดของรัฐ
ฉาน	ภายในองคเจดียเป็นที่ประดิษฐานของ	“พระบัวเข็ม	5	องค”	ซึ่งแกะจากไม
จันทนอายุนับพันปี	เป็นพระพุทธรูปไมมีหนา	ไมมีตา	ไมมีจมูก	เดิมองคพระมี
ขนาดเพียง	5	ซ.ม.	แตดวยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน	ที่พากันมาปิด
ทอง	จนมีขนาดใหญกวาเดิมถึง	6	เทา	จนองคพระมีรูปรางเป็นกอนกลม	ถือ



เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิส์ิทธิค์ูทะเลสาบอินเล

หมูบานทอผาอินปอขอม	ซึ่งเป็นหมูบานที่นําเสนใยบัวมาทอเป็นเสื้อผา,	ผาพัน
คอ	ฯลฯ	ชม	วัดแมวกระโดด	มีอายุ	200	กวาปี

เป็นสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามอีกแหงหน่ึงในพมา	ซึ่งเป็นสถานที่ที่เก็บ
พระพุทธรูปและธรรมมาสสวยๆ	จากเมืองตางๆที่ไดไปทําการรบแลวมีชัยชนะ
วัดแมวกระโดดแหงน้ี	ซึ่งมีความงดงามมากมาย	และที่มีชื่อเสียงจนโดงดังก็คือ
แมวที่วัดแหงน้ี	ถูกเลี้ยงและสอนใหกระโดดลอดหวงไดทุกตัว	ซึ่งแมวเป็นสัตว
ที่สอนไดคอนขางยาก	เป็นความนารักปนความนาทึ่ง	จึงทําใหวัดแมวกระโดด
เป็นสถานที่ทองเที่ยวอีกแหงของที่	ทะเลสาบอินเล

	บริการอาหารคา	ณ	หองอาหารโรงแรม
	พักที่		SKY	LAKE	INLE		RESORT		ณ	ทะเลสาบอินเล	(หรือเทียบเทา)

ชวงเชา
07.00	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
09.40	น.	ออกเดินทางไป	สนามบินเฮโฮ	สู	เมืองมัณฑะเลย	โดย	สายการบิน	Air	Bagan	เที่ยวบินที่	W9-

011

10.35	น.	เดินทางถึง	เมืองมัณฑะเลย	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว

ชวงบาย
12.50	น.	ออกเดินทางกลับ	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินแอรเอเชีย	เที่ยวบินที่	FD	245	**	มีบริการอาหาร

รอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง	**
15.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เฮโฮ	เป็นเมืองที่มีสนามบินใกลที่สุด	ประตูสูรัฐฉาน	ที่เครื่องบินตองบินมาลง
เป็นประตูสูอินเลจริงๆ

อยูหางจากเมืองมัณฑะเลย	ไปทางตอนใต	เป็น	1	ใน	3	ทาอากาศยาน
นานาชาติของ	ประเทศพมา	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2542	อีกทั้งยังเป็นทา
อากาศยานที่ใหญและทันสมัยที่สุดในประเทศ	มีทางวิ่ง	(รันเวย)	ซึ่งถือวามี
ความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.บริษทัฯมีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.เที่ยวบิน	,	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของ

ผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	บริษทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึง
และไมสามารถเดินทางได	)
4.ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดความลาชาของสายการบิน,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ

จลาจล	หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือ	เจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ	(ซึง่ลูกคาจะ
ตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย	ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)

5.ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว	ซึ่งไมไดเกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว	(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย	ซึง่อยูนอก
เหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร)
6.ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,ไม

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด
กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด
7.ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
8.กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
9.ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได
10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทา

งบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด
11	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง

ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
**	กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน

เอง	**

กรุณาจองทัวรลวงหนา	กอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาท	สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา15	วัน	มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ	***(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง
21	วัน)

1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป	-กลับพรอมกรุป	อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋
2.ตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเสนทางมัณฑะเลย-เฮโฮ-มัณฑะเลย
3.ที่พักโรงแรมตามรายการ	2	คืน	(กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
4.	อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
5.คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
6..คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
7.คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
8	.ประกันอุบัติเหตุวงเงิน	1,000,000	บาท	(เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
9.ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง)
10.	คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน	20	กก.ตอ	1	ใบ



1.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ
4.	คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ
5.	คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ450บาท/ทริป/ลูกทัวร1ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศคะ)
6.	คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิน่และคนขับรถนะคะแตไม

บังคับทิปคะ)

***ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง	ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทาง
ธรรมดา	ผานทาอากาศยานนานาชาติ	และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ ายหน่ึง	เป็นระยะเวลาไม
เกิน	14	วัน	ซึง่จะมีผลบังคับใชตัง้แตวันที	่11	สิงหาคม	2558	ทัง้น้ี	หากมีการเปลีย่นแปลงจะตองกลับมา
ยื่นวีซาปกติอีก	ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิม่อีกทานละ	1,000	บาท

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

***หมายเหตุ	:	สําหรับลูกคาทีเ่ดินทางชวงวันหยุดปีใหม	กรุณาเช็คราคากอนทําการจองทุกครัง้
เน่ืองจากทางโรงแรมอาจจะมีการจัดงานกาลาดินเนอรโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	ลูกคาจะตองเสีย
คาอาหารกาลาดินเนอรประมาณทานละ	1,000-1,500	บาทตอทาน	ขึ้นอยูกับโรงแรมทีพ่ักในแตละทีแ่ละ
แตละปี	(ทัง้น้ีทางผูจัดจะแจงใหทราบกอนทําการจองทุกครัง้คะเพื่อผลประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ)

***ในกรณีตองการล็อกที่น่ังไปกลับคาใชจายในการล็อกที่น่ังไปกลับ	200	บาท/ทาน	(ตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋
กรุปแบบ	Random	ไมสามารถล็อกที่น่ังได	ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน	ในกรณีล็อกที่น่ัง	กรุณาแจงเจาหนาที่
ณ	วันทําการจองทัวรคะ
คณะผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึ้นไป	จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง	10	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย

รวมเดินทางไปดวยถาผูเดินทาง	15	ทานขึน้ไปจะมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวย	โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทา
นทราบลวงหนา	7	วันกอนการเดินทาง

1.	ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง	30	วัน	บริษทัฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด	ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น
2.	ยกเลิกการเดินทาง	15-30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาทัวร	50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
3.	ยกเลิกภายใน	14	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ไดตามความเป็นจริง	ในกรณี	เจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง	7	วันทําการ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
เงินทุกกรณี
5.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว(15	ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบ
ริษทัฯและผูเดินทางอื่นทีเ่ดินทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆทีเ่กิดจากการ
ยกเลิกของทาน

6.กรณีทีท่านตองออกตัว๋ภายใน	เชน	(ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตัว๋รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่ก
ครัง้
กอนทําการออกตัว๋		เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลทบิน	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา




