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มนตเ์สน่ห ์อินเล  
อินเล ยา่งก ุง้ 3วนั 2คืน (บินภายใน 2 รอบ ไป-กลบั) 

 โดยสายการบินนกแอร ์(DD)  

 
 

    

 
 

• ชมการพายเรอืดว้ยเทา้ขา้งเดยีวหนึง่เดยีวในโลก 
• ชม แปลงผกัลอยน า้ เป็นภมูปิญัญาในการท าแปลงเกษตรลอยน า้มาเป็นเวลานบัรอ้ยปี 
• ลอ่งเรอืชมความงดงามของ ทะเลสาบอนิเล  
• ขอพร พระบวัเข็ม ที ่วดัพองดออ ู 
• ชมความงามของ วดัชเวยนัเป สรา้งข ึน้โดยเจา้ฟ้าไทใหญ ่

• สกัการะ มหาเจดยีช์เวดากอง 1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิแ์หง่พมา่ 
• ขอพรเทพทนัใจ เทพกระซบิ ณ เจดยีโ์บตะทาวน ์

• เต็มอิม่กบัเมนอูาหารพิน้เมอืงของชาวอนิเล พรอ้มอิม่อรอ่ยกบั เป็ดปกัก ิง่ สลดักุง้มงักร 
• บนิภายในสูอ่นิเล 2 เทีย่ว (ยา่งกุง้-เฮโฮ-ยา่งกุง้) พกัโรงแรม 4 ดาว 

 

 เร ิม่เพยีง 18,888.- 
 

 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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          ก าหนดการเดนิทาง  
 

 
วนัที ่: 27-29 ต.ค. 2561 

 
18,888.- 

วนัที ่: 02-04, 09-11, 16-18, 24-26 พ.ย. 2561 19,900.- 

วนัที ่:  08-10 ธ.ค. 2561 20,900.- 

       
 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1. 

กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทันใจ+
เทพกระซบิ)พระพทุธไสยาสนเ์จาทัตย(ีพระนอนตาหวาน)-
พระงาทัตย-ี เจดยีช์เวดากอง 

✈ O O ระดบั 4 ดาว 

2. 
ยา่งกุง้- เฮโฮ (บนิภายใน) - ทะเลสาบอนิเล -วดัแมวกระโดด 
– แปลงผักลอยน ้า-วดัพองดออ ู(พระบัวเข็ม) 

O O O 
ระดบั 4 ดาว 

 

3. 
วดัชเวยันเป – ยา่งกุง้ (บนิภายใน)- ตลาดสกอ๊ต-วดัพระหนิ
ออ่น –ขา้งเผอืก-ดอนเมอืง 

O O ✈ X 

 

 
 

วนัที ่1:  
กรุงเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ+เทพกระซบิ)
พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระนอนตาหวาน)-พระงาทตัย-ี เจดยีช์เวดากอง 

04.00 น. 
พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนินก
แอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230  (มอีาหารและเครือ่งดืม่จ าหนา่ย) 

07.15 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)  

 

ทา่นนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซึง่โบตะทาวน ์แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 

1000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวน์นี้และทรงน าพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ 

กอ่นทีจ่ะน าไปบรรจุทีเ่จดยีช์เวดากองและเจดยีส์ าคัญอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้

ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ดิ  นอกจากนี้ยัง

มีส ิ่งที่ น่ าชมภายในบริเ วณรอบๆเจดีย์  คือ พระพุธรูปทองค า 

ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพุธรูปปางมารวชิัยทีม่ลีักษณะ

งดงามยิง่นัก ตามประวัตวิ่าเคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย ์

ครัง้เมือ่พมา่ตกเป็นอาณานคิมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลือ่นยา้ยไป

ยังพพิิธภัณฑก์ัลป์กัตตาในอนิเดยี ท าใหร้อดพน้จากระเบดิของ่่ายพันธมติรทีถ่ล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 

2488 พระพุทธรูปองคน์ีถ้กูจัดแสดงทีพ่พิธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปปั้น นตัโบโบย ีหรอื 

เทพทนัใจ ซึง่ชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยทีเ่ชือ่ว่าเมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ 

วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะเทพทันใจ ซึง่

ทา่นจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนัน้ก็ใหท้า่นน าเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่อืของเทพ

ทันใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้ น าท่านขอพร เทพกระซบิ หรือ อะมาดอวเ์มีย๊ะ ตาม

โปรแกรมการเดนิทาง 



 
 
 
 
 
 

 
มนตเ์สนห่ ์อนิเล :  อนิเล ยา่งกุง้ 3วนั 2 คนื                                                                                                           GO1RGN-DD02           หนา้ 3 จาก 9        

 

ต านานเลา่วา่ เป็นธดิาของพญานาค ทีศ่รัทธาในพุทธศาสนา จนสิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตทีช่าวพม่าเคารพกราบไหวก้ัน 

โดยท่านสามารถกระซบิทีข่า้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอืน่ไดย้นิ และน าน ้านมไปจ่อไวท้ีป่าก บูชาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และ

ผลไม ้

 

หลงัจากนัน้น าทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระนอนตาหวาน) 

ซึง่เป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพม่า  

ทีบ่รเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิง่ อนัลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  

ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจักรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลาง่่าพระบาท 

และลอ้มดว้ยรูปอฎัจตุรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีกัษณะซอ้นกนัซึง่

แตกตา่งกบัศลิปะของไทย 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปกัก ิง่+สลดักุง้มงักร) 

 

 

 
 
 
 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ีซึง่มพีระพุธรูปองคใ์หญ่ คอืหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อทีส่งูเท่าตกึ 5 ชัน้ 

เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัยทีแ่กะสลักจากหนิอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตรยิ์ เครื่องทรงเป็นโลหะ สว่นเครื่องประกอบ

ดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายตา่งๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครือ่งสมัยยะตะนะ

โบง (สมัยมัณฑเลย)์  

หลงัจากนัน้น าทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า เป็นเจดยีท์องค าทีง่ดงาม ตัง้

เดน่เป็นสงา่อยู่กลางเมอืงยา่งกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทมิ นลิ และบษุราคมัอกี 2,317 

เม็ด  มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยูน่ ้าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพม่า จะใชท้องค าแทต้เีป็นแผน่

ปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองค าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นีม้ากมายมหาศาลกวา่ทองค าที่

เก็บอยูใ่นธนาคารชาตอิงักฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตสูีด่า้น 

ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ ซึง่มี

ทัง้ผูค้นชาวพมา่ และชาวตา่งชาตพิากนัสกัการะทัง้กลางวนัและกลางคนือย่างไมข่าดสาย ณ ทีแ่หง่นีม้สีถาปัตยกรรมที่

สวยงามอยา่งน่าอศัจรรย ์ไมว่า่จะเป็นความงามของวหิารทศิทีท่ าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็น

ชัน้ๆ ทีเ่รยีกวา่ พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 
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ค าสวดบูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

 
เป็นพระธาตปุระจ าคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคี าสวดบูชาดงันี ้

ชมพทูเีป  วะระฐาเน  สงิคตุตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกุสนัธงั  สุวณัณะทณัฑงั  ธาตโุย  
ฐสัสะต ิ ทตุยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ตะตยิงั  กสัสะปงั  พุทธะจวีะรงั  ธาตโุย  ฐสั

สะต ิ  จะตุตถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ปัญจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมงั  

ธาตโุย อะหงั วนัทามทิรูะโต  ฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์
 

เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางส ัน้ พยานาค 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั AKROE MYANMAR LIFE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 

วนัที ่2:  
ยา่งกุง้- เฮโฮ (บนิภายใน) - ทะเลสาบอนิเล -วดัแมวกระโดด – แปลงผกัลอย
น า้-วดัพองดออ ู(พระบวัเข็ม) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสส่นามบนิยา่งกุง้ อาคารผูโ้ดยสารในประเทศ เพือ่น าทา่นเดนิทางสูเ่ฮโฮ 

08.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเฮโฮ (HEHO) โดยสายการบนิAir KBZ เทีย่วบนิที ่K7-266 

09.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮโฮ (HEHO) เจา้หนา้ทีด่แูลสมัภาระใหท้า่นเรยีบรอ้ย น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิเล 

กลางวนั 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย น าทา่นลอ่งเรอืชมความงดงามของ ทะเลสาบอนิเล ซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 116 ตร.ก.ม. เป็นทะเลสาบน ้าตืน่ มคีวามลกึ

ประมาณ 2 - 8 เมตร โดยรอยทะเลสาบจะมคีวามสวยงามของธรรมชาต ิไม่วา่จะเป็นววิทวิเขาทีเ่ขยีวขจี ผนืน ้าอันกวา้ง

ใหญใ่ตท้อ้งน ้าอันสดใส อดุมสมบรูณ์ไปดว้ยสาหร่าย และปลานานาชนดิ มแีปลงผักลอยน ้า รวมทัง้วถิชีวีติของชาวอนิ

ตา ทะเลสาบอนิเลแห่งนี้ เป็นทีต่ัง้ของชมุชนกลางน ้าขนาดใหญ่ ชาวบา้นมอีาชพีเกษตรกรรมเพาะปลูกพืชผักและ

ประมง และมสีนิคา้หัตถกรรม ขนาดเล็ก เชน่การทอผา้ ตเีหล็ก บหุรี ่และอกีสว่นหนึง่ก็มรีายไดจ้ากการบรกิารทอ่งเทีย่ว 

บา้นเรอืนของชาวอนิตา  

 
 

 ทา่นเดนิทางสู ่วัดนา พ ีชวอง (Nga Phe Kyaung Monastary) หรอืคนไทยจะรูจั้กในชือ่วดัแมวกระโดด หัวใจ

อนัล ้าคา่ของทีน่ีค่อืสมบตัเิกา่แกข่องฉาน และทีอ่ืน่ๆจากตา่งรัฐ วัดแห่งนี้เป็นสถานทีท่ีเ่ก็บพระพุทธรูปไมอ้งคใ์หญ่สลัก

เสลางดงามมากทรางเครื่องพรอ้มบุษบกอันงามวจิติจ านวนมาก อยู่ในศาลาไมท้ีป่ระเกอบดว้ยเสาซุงขาดใหญ่ และ

ธรรมมาสสวยๆ จากเมอืงตา่งๆทีไ่ดไ้ปท าการรบแลว้มชียัชนะ แลว้น ากลบัมายังเมอืงของตน รวบรวมไว ้ณ วัดแห่งนี้ ซึง่

มคีวามงดงามมากมาย ภายในโบสถ ์ซุม้ ทีว่างพระ สรา้งไวอ้ยา่งวจิติรตระการตาเป็นอยา่งมาก 

น า จากนัน้น าท่านผ่านชม แปลงผกัลอยน า้ เป็นภูมปัิญญาในการท าแปลงเกษตรลอยน ้ามาเป็นเวลานับรอ้ยๆ ปีมา 

โดยการน าเอาวัชพืชน ้า เชน่ หญา้ไซ สาหร่าย และผักตบชวา ทีม่อียู่มากมายในทะเลสาบ มาท าเป็นแปลงผักลอยน ้า 

ผักทีน่ิยมปลูกมีทัง้พืชผักสวนครัวหลายชนิด เช่น กะหล ่าใบ กะหล ่าดอก มัน่ร่ัง ถั่ว และผลไม ้เช่น แตงโม และ

มะละกอ รวมถงึไมด้อก แตท่ีป่ลกูไดผ้ลผลติมากทีส่ดุคอื มะเขอืเทศ ซึง่ทีน่ี่จัดเป็นแหลง่ปลกูมะเขอืเทศทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

พมา่ 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นขอพร พระบวัเข็ม ที ่วดัพองดออู เป็นวัดทีเ่ป็นศนูยร์วมจติใจชาวบา้นของชาวอนิเล ภายในวันผ่องดอ่

อนัูน้จะประดษิฐานพระพุทธรูปไมศ้กัดิส์ทิธิ ์5 องค ์ทีค่นไทยเราเรยีกกันวา่ “พระบัวเข็ม” ตัวองคพ์ระทีป่ระดษิฐานทัง้ 5 

องคถ์ูกปิดทองจนกลายเป็นกอ้นกลมใหญ่กวา่องคพ์ระเดมิเป็นอย่างมาก ซึง่ชาวบา้นและ นักทอ่งเทีย่วทีแ่วะมาเยีย่ม

เยือ่นเชือ่กนัวา่จะท าใหเ้กดิความร ่ารวยและ ชนะศตัรูได ้

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่ โรงแรม  Royal Nadi Resort Inle หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
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วนัที ่3 : 
วดัชเวยนัเป – ยา่งกุง้ (บนิภายใน)- ตลาดสกอ๊ต-วดัพระหนิออ่น -ขา้งเผอืก 
ดอนเมอืง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัชเวยนัเป (Shwe Yan Pyay Monastery) เป็นวัดเกา่แกข่องชาวไทยใหญ่ ซึง่ภาษาพม่าแปลวา่

สมปรารถนา มอีายเุกา่แกก่วา่รอ้ยปี วดัแหง่นีส้รา้งขึน้โดยเจา้ฟ้าไทใหญ่ เป็นวัดเกา่แกท่ีส่รา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลัง รูปทรง

ศลิปกรรมแบบไทใหญ่ งานแกะสลักซอ้นชัน้หลังคาทีง่ดงาม ทีโ่ดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้คอื บานหนา้ต่าง

ขนาดใหญท่ีม่รีูปทรงวงร ีและสีเ่หลีย่มมมุโคง้บน พรอ้มประดบักระจกสบีรเิวณซุม้เหนือบานหนา้ตา่ง ภายในประดษิฐาน

พระประธานปางมารวชิยัศลิปะไทใหญ ่ลงรักปิดทองสวยงาม 

 

 

 

 

 

 สมควรแกเ่วลา น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเฮโฮ เพือ่เดนิทางกลับยังยา่งกุง้ 

10.00 น. ออกเดนิทางสูย่า่งกุง้โดยสายการบนิ Mann Yadanarpon Airlines เทีย่วบนิที ่7Y-131 

11.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศ

องักฤษ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงมากมายในราคาถูก เชน่ ไมแ้กะสลัก พระพุทธรูปไมห้อม

แกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมอืง เครือ่งเงนิ ไขม่กุ และหยกพมา่ (ตลาดสกอ๊ตปิดทกุวนัจันทร)์ 

 

11.10 น. 

น าทา่นชม วดัพระหนิออ่น  ซึง่เป็นพระพุทธรูปทีแ่กะสลักจากหนิออ่นทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพมา่ 

น าทา่นชม ชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มอืงของพมา่ มสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตัวถกูตอ้งตามคชลกัษณะของชา้งเผอืก

ทกุประการ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสส่นามบนิย่างกุง้ อาคารผูโ้ดยสารในประเทศ เพือ่น าทา่นเดนิทางสูเ่ฮโฮ 

17.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิยา่งกุง้ รอเปลีย่นเครือ่งกลบักรุงเทพฯ 

21.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD 4239 

22.55 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศ

ยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 

สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่เขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท** 

 

โปรแกรม : มนตเ์สนห่ ์อนิเล   

            อนิเล ยา่งกุง้ 3วนั 2คนื (บนิภายใน 2 รอบ ไป-กลบั) 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น /  

ราคาทา่น

ละ่ 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น / 

ราคาทา่นละ่ 

เด็กไมม่มี ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น / 

ราคาทา่นละ่ 

เด็กทารก 

อายไุมเ่กนิ 

2 ปี  

1 ทา่น 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

1 ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

27-29 ต.ค. 61 18,888 18,888 18,888 2,900 18,888 3,500 

02-04 พ.ย. 61 19,900 19,900 19,900 2,900 17,900 3,500 

09-11 พ.ย. 61 19,900 19,900 19,900 2,900 17,900 3,500 

16-18 พ.ย. 61 19,900 19,900 19,900 2,900 17,900 3,500 

24-26 พ.ย. 61 19,900 19,900 19,900 2,900 17,900 3,500 

08-10 ธ.ค. 61 20,900 20,900 20,900 2,900 18,900 3,500 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่ง

สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 

 

   อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทาง

สายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง รวม 1,000 บาท/ทา่น  

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

 

   เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (หรอืเต็มจ านวนคา่ทัวร ์ในกรณีคา่ทวัร์

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท )พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้  

2. การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด 

เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท (เต็มจ านวนคา่ทัวร ์ในกรณีคา่ทวัรน์อ้ยกวา่ 10,000 บาท ) 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั 

บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจ าตัว๋  ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ย

บางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


