
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
เดนิทาง มถุินายน – กันยายน 62  

 

 

พม่า แสวงบุญ ย่างกุ้ง หงสา 
พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน 



 

หงสาวดี | วดัไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวงับุเรงนอง l พระธาตอิุนทร์แขวน  
พระนอนชเวตาเลยีว l เจดีย์ไจ๊ปุ่ น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เมืองสเิรียม (เจดีย์กลางนํา้)   

เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทนัใจ / เทพกระซิบ) l ช้อปปิง้ตลาดสก๊อต l วดัพระหินอ่อน l ช้างเผือก 
 

 

 

 

  

 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบนิมงิกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35) 
หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน 

04.00 น. พร้อมกนั สนามบนิ ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 3 เคาน์เตอร์ สายการบนินกแอร์  โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับอํานวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่ย่างกุ้ง โดยสายการบนินกแอร์ เท่ียวบนิท่ี DD4230 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง และไม่มีน าหนักกระเป๋าโหลดใต้
เคร่ือง) 

07.35 น. เดนิทางถึง สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่า
ประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดนิทางสูเ่มืองหงสาวดี นําท่านตกับาตรพระสงฆ์กวา่ 1,000 รูป ท่ี วดัไจ้คะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป  ศกึษา
พระไตรปิฎกเป็นจํานวนมากท่านสามารถนําสมดุ ปากกา ดนิสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งนีไ้ด้ 
จากนัน้นําท่านสกัการะ  พระเจดีย์ชเวมอดอว์  เจดีย์นีเ้ป็นสญัลกัษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี  และนบัเป็น  1 ใน 5 สิง่

ศกัดิส์ทิธ์ิของพมา่  คนไทยนิยมเรียกวา่  “พระธาตมุเุตา ” ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจ้า  ซึ่งครัง้ก่อนเป็นสถานท่ี
ประกอบพธีิศกัดิส์ทิธ์ิ ก่อนออกศกึของบรูพกษัตริย์ ในสมยัโบราณกาล ไมว่า่จะเป็นกษัตริย์มอญหรือพมา่ รวมทัง้พระเจ้าบเุรงนอง
ด้วย และเม่ือครัง้สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทบัอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสดจ็มานมสัการพระเจดีย์
องค์นี ้ยงัเคยผา่นการพงัทลายจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่มาแล้วถึง  4 ครัง้ ทําให้ปลียอดของเจดีย์องค์นีห้กัพงัลงมา  แตด้่วยความ
ศรัทธาท่ีชาวเมืองมีตอ่เจดีย์องค์นี ้จึงได้ทําการสร้างเจดีย์ชเวมอดอว์ขึน้มาใหมใ่นปีพ .ศ.2497 ด้วยความสงูถึง  374 ฟตุ (ตอนแรก
ท่ีสร้างสงู 70 ฟตุ) นบัเป็นเจดีย์ท่ีสงูท่ีสดุในพมา่ สว่นปลียอดท่ีพงัลงมาก็ได้ตัง้ไหว้ท่ีมมุหนึ่งขององค์เจดีย์เพ่ือให้พทุธศาสนิกชนได้
กราบไหว้บชูาควบคูไ่ปกบัเจดีย์องค์ปัจจบุนั  ท่านจะได้นมสัการ ณ จดุอธิษฐานอนัศกัดิส์ทิธ์ิและสามารถนําธปูไปคํา้กบัยอดของ
เจดีย์องค์ท่ีหกัลงมาเพ่ือเป็นสริิมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดัง่คํา้จนุชีวติให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้ไป 

เร่ิมต้นเพียง 9,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบนิมงิกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-หงสาวดี-วดัไจ้คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-

พระราชวงับเุรงนอง-พระธาตอุินทร์แขวน 

วนัท่ี 2. พระธาตอุินทร์แขวน–หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว–เจดีย์ไจ๊ปุ่ น–ย่างกุ้ง- พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง   

วนัท่ี 3. เมืองสเิรียม (เจดีย์กลางนํา้) – ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทนัใจ) ช้อปปิง้ตลาดสก๊อต – วดัพระหินอ่อน – ช้างเผือก -ย่างกุ้ง(สนามบนิ

มงิกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)-(DD4239 : 21.00-22.55)                               

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุ้งแมนํ่า้ย่าง ท่านละ 1 ตวั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 

 จากนัน้นําท่านชม พระราชวงับเุรงนอง  สร้างขึน้ในปี  พ.ศ. 2109 เพ่ือใช้เป็นศนูย์กลางทางการปกครองและใช้ออกวา่ราชการ  ปี 
พ.ศ. 2142 ในสมยัพระเจ้านนัทบเุรง  ซึ่งพระราชวงัเดมินัน้เคยเป็นท่ีประทบัของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช  เม่ือครัง้ยงัทรงพระ
เยาว์และถกูจบัเป็นตวัประกนั มีการค้นพบเสาและกําแพงเดมิท่ีถกูฝังอยู่ในดนิ รัฐบาลพมา่จึงได้ทําการขดุค้นและสร้างพระราชวงั
บเุรงนองขึน้มาใหม่  โดยถอดแบบจากของเดมิ  ซึ่งพระตําหนกัท่ีประทบับรรทมสีทองเหลืองอร่ามท่ีดโูดดเดน่ชวนมองในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมพมา่ และท้องพระโรงท่ีใช้ออกวา่การก็ดโูดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมพมา่สีทองเหลืองอร่ามทัง้ภายนอกและภายใน 
จากนัน้นําท่านออกเดนิทางสู ่ คมิปนูแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท ) ใช้เวลาเดนิทางประมาณ  3 ชัว่โมง  ระหวา่งทางท่านจะเห็นแมนํ่า้สะ
โตง ซึ่งเป็นแมนํ่า้ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปืนข้ามนํา้ท่ีกว้างใหญ่นีไ้ปต้องแมท่พัพมา่  
จนได้รับชยัชนะ จากนัน้นําท่านเปล่ียนรถเป็นรถบรรทกุขึน้บนภเูขาไจ้ก์โท เพ่ือเดนิทางสูโ่รงแรมท่ีพกั ระหวา่งทางชมทศันียภาพอนั
สวยงามสองข้างทาง  (นัง่รถบรรทกุขึน้ไปจนถึงจดุบนสดุของภเูขาไจ้ก์โท ท่ีเป็นท่ีตัง้ของพระธาตอุินทร์แขวน ) ***ในกรณีคณะทวัร์
เดนิทางไมถ่ึง  15 ท่าน  สําหรับรถขึน้บนพระธาตอุินทร์แขวน  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิใช้รถร่วมกบัคณะอ่ืน  ซ่ืงอาจใช้เวลา
พอสมควร**** 

ค ่า 
 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหารค่ําเชิญท่านไปสกัการะพระธาตุ  ตามอธัยาศยั  นมสัการ  เทพทนัใจพระธาตอุินทร์แขวน  ซึ่งเป็น  นกัพรตท่ีมีความศกัดิ์

สทิธ์อีกแห่งหนึ่ง ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน  ถ้าจะสกัการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ีย่ืนสูพ่ระ
เจดีย์ไจ้เท่ียว  ควรเตรียมเสือ้กนัหนาว  หรือกนัลม หรือผ้าห่ม ผ้าพนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพืน้ท่ีนัง่มีความเย็นมาก  พระเจดีย์องค์นี ้
เปิดตลอดคืน   (แตป่ระตเูหลก็ท่ีเปิดสําหรับบรุุษท่ีเข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา  22.00น.) พระธาตอุินทร์แขวนนี ้  เป็นท่ีมา
และแรงบนัดาลใจของกวีซีไรส์  ปี พทุธศกัราช  2534 มาลา คําจนัทร์  ท่ีแตง่วรรณกรรม  เร่ือง  “เจ้าจนัทร์ผมหอม   นิราศพระธาตุ

อินทร์แขวน” 
ที่พัก โรงแรม  KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL 

วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่ น-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง   

เช้าตรู่ 

สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิบนภเูขา ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาต ุพสิจูน์ความมหศัจรรย์วา่พระธาตอุงค์นีต้ัง้อยู่ได้อย่างไร  
โดยไมล้่มหรือหลน่ลงมาการท่ีก้อนหินสีทองวางหมิน่เหมบ่นหน้าผามานานนบัพนัปี  โดยเฉพาะเม่ือมองจากด้านลา่งขึน้ไปก็ดู
คล้ายกบัลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกบัพระอินทร์นําไปแขวนไว้กลางอากาศนบัเป็นอศัจรรย์เจดีย์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้ให้ท่านได้เก็บสมัภาระแล้วออกเดนิทางกลบัสู่ หงสาวด ีตามเส้นทางเดมิ 
นําท่านสกัการะ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพมา่ มีความยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สร้างขึน้โดยพระ
เจ้ามคิทิปปะ  ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอํานาจ  มีพทุธลกัษณะงดงาม  โดยจะวางพระบาทเหล่ือมพระบาท  ตา่งจากพระ
พทุธไสยาสน์ของไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกนั ด้านหลงัพระองค์มีภาพวาดท่ีสวยงาม เม่ือครัง้ก่อนพระพธุรูปองค์นีถ้กูปลอ่ยให้
ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เม่ือองักฤษสร้างทางรถไฟสายพมา่  จึงได้พบพระนอนองค์
นี ้จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพมา่ได้รับเอกราชก็มีการบรูณปฏิสงัขรณ์ใหม ่โดยทาสีและปิดทองใหม่  จนกลายเป็นพร ะพทุธรูปท่ี



 

สวยงามในปัจจบุนั   อีกทัง้ยงัสามารถเลือกซือ้ของฝาก อาทิ ไม้แกะสลกั ไม้จนัทร์หอม  ผ้าปักพืน้เมือง ผ้าพมิพ์เป็นรูปตา่งๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุ้งแมนํ่า้ย่าง ท่านละ 1 ตวั) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนัน้นําท่านชม  เจดีย์ไจ๊ปุ่ น  ซึ่งมีอายมุากกวา่  500 ปี เป็นพระพธุรูปปางมารวชิยัขนาดใหญ่  มีลกัษณะเป็นพระพทุธรูปปาง
ประทบันัง่โดยรอบทัง้ 4 ทิศ ท่ีมีความงดงามเป็นเอกของศลิปะแบบมอญ ประกอบ ด้วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ ), พระโกนาคม  
(ทิศใต้), พระกกสุนัโธ (ทิศตะวนัออก ) และพระมหากสัสปะ  (ทิศตะวนัตก ) สร้างโดยส่ีสาวพ่ีน้องท่ีอทุิศตนให้กบัพระพทุธศาสนา
สร้างพระพทุธรูปแทนตนเอง  และสาบานตนไมข้่องแวะกบับรุุษเพศ  ซึ่งมีพระพทุธรูปองค์หนึ่งได้เกิดพงัทลายและได้มีการบรูณะ
ใหมทํ่าให้พระพทุธรูปองค์นีมี้ลกัษณะสวยงามแตกตา่งไปจากองค์อ่ืนๆ 
นําท่านสกัการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คูบ้่านคูเ่มืองพมา่ เป็นเจดีย์ทองคําท่ีงดงาม  ตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่กลางเมือง
ย่างกุ้ง มีความสงู  109 เมตร  ประดบัด้วยเพชร  544 เมด็ ทบัทิม นิล และบษุราคมัอีก  2,317 เมด็  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคํา
โอบหุ้มอยู่นํา้หนกัถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพมา่  จะใช้ทองคําแท้ตีเป็นแผน่ปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ  วา่กนัวา่ทองคําท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนีม้ากมายมหาศาลกวา่ทองคําท่ีเก็บอยู่ในธนาคารชาตอิงักฤษเสียอีก   รอบๆฐานพระมหา
เจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เลก็ๆ นบัร้อยองค์ มีซุ้มประตส่ีูด้าน ยอดฉตัรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย  
ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจเุส้นพระเกศาธาตขุองพระพธุเจ้าจํานวน 8 เส้น เป็นพระธาตปุระจําปีเกิดปีมะเมีย  และยงัเป็น  1 
ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ ซึ่งมีทัง้ผู้คนชาวพมา่ และชาวตา่งชาตพิากนัสกัการะทัง้กลางวนัและกลางคืนอย่างไมข่าดสาย  
ณ ท่ีแห่งนีมี้สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอย่างน่าอศัจรรย์ ไมว่า่จะเป็นความงามของวหิารทิศท่ีทําเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลงัคาทรง
ปราสาทซ้อนเป็นชัน้ๆ ท่ีเรียกวา่ พยาธาต ุรายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับให้ประชาชนมากราบไหว้
บชูา 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี โรงแรม  Best Western Green Hill หรือ Summit Parkview  หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว   

วันที่ 3 

เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน า้)–ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทนัใจ) ช้อปป้ิงตลาดสก๊อต-วัด
พระหนิอ่อน-ช้างเผือก-ย่างกุ้ง(สนามบนิมงิกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) 
(DD4239 : 21.00-22.55)                               

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่สเิรียม อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ถึงเมืองสเิรียมนําท่านลง เรือ

ไป ชมเจดีย์เยเลพญา  เจดีย์นีส้ร้างขึน้บนเกาะกลางนํา้  หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา่  “เจดีย์กลางนํา้ ”นําท่านนมสัการพระพทุธรูป
ทรงเคร่ืองจกัรพรรดเิก่าแก่ท่ีประดษิฐานบนบลัลงัก์ไม้แกะสลกัปิดทองคําเปลวท่ีงดงาม  มีอายนุบัพนัปี  ซึ่งเป็นท่ีสกัการบชูาของ
ชาวพมา่และชาวตา่งชาต ิได้เวลาอนัสมควรลงเรือกลบัและตอ่รถปรับอากาศเดนิทางกลบัย่างกุ้ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนพูเิศษ! เป็ดปักกิ่ง สลดักุ้งมงักร) 
 นมสัการ เจดีย์โบตะทาวน์  ซึ่งโบตะทาวน์ แปลวา่ เจดีย์นายทหาร 1000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นีแ้ละทรงนําพระเกศธาตุ 

ไว้ 1 เส้น ก่อนท่ีจะนําไปบรรจท่ีุเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สําคญัอ่ืนๆ เม่ือเดนิเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุด้อย่าง
ใกล้ชิด  นอกจากนีย้งัมีสิง่ท่ีน่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพธุรูปทองคํา ประดษิฐานในวหิารด้านขวามือ เป็นพระพธุรูป
ปางมารวชิยัท่ีมีลกัษณะงดงามยิ่งนกั ตามประวตัวิา่เคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวงัมณัฑะเลย์  ครัง้เม่ือพมา่ตกเป็นอาณานิคม
องักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคล่ือนย้ายไปยงัพพิธิภณัฑ์กลัป์กตัตาในอินเดีย ทําให้รอดพ้นจากระเบดิของฝ่ายพนัธมติรท่ีถลม่



 

พระราชวงัมณัฑะเลย์ ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรูปองค์นีถ้กูจดัแสดงท่ีพพิธิภณัฑ์วกิตอเรียและแอลเบร์ิต   และด้านซ้ายมือจะเป็น
รูปปัน้นตัโบโบยี หรือ เทพทนัใจ  ซึ่งชาวพมา่รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บชูา  ด้วยท่ีเช่ือวา่เม่ืออธิษฐานสิง่ใดแล้วจะสม
ปรารถนาทนัใจ 
วธีิการสกัการะเทพทนัใจ นําดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อ่ืนๆมาสกัการะเทพทนัใจ  ซึ่งท่านจะชอบมาก  
(บริเวณวดัจะมีขาย ) จากนัน้ก็ให้ท่านนําเงินเงินบาท  (แบงค์  20, 50, 100 บาท) ไปใสมื่อของเทพทนัใจ  2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดกึ
กลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว้ 
นําท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เม๊ียะ  ตามตํานานเลา่วา่  เป็นธิดาของพญานาค  ท่ีศรัทธาในพทุธศาสนา  จนสิน้ชีวติไป
กลายเป็นนตัท่ีชาวพมา่เคารพกราบไหว้กนั โดยท่านสามารถกระซิบท่ีข้างหเูบาๆ  ห้ามให้คนอ่ืนได้ยิน  และนํานํา้นมไปจ่อไว้ท่ีปาก  
บชูาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 
หลงัจากนัน้นําท่านสกั การะ  พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี  ซึ่งเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสดุและดวงตาสวยท่ีสดุของประเทศ
พมา่  ท่ีบริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิง่ อนัล้วนเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบด้วยลายลกัษณธรรมจกัรข้างละองค์ในบริเวณ
ใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอฎัจตุรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซ้อนกนัซึ่งแตกตา่งกบัศลิปะของไทย 
จากนัน้นําท่านเลือกซือ้สนิค้าพืน้เมืองท่ี ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร้างเม่ือครัง้พมา่ยงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ  ให้ท่าน
ได้เลือกชมและเลือกซือ้สนิค้าท่ีระลกึพืน้เมืองมากมายในราคาถกู เช่น ไม้แกะสลกั  พระพทุธรู ปไม้หอมแกะสลกั  แปง้ทานาคา  ผ้า
ปักพืน้เมือง เคร่ืองเงิน ไขม่กุ และหยกพมา่ (ตลาดสก๊อตปิดทกุวนัจนัทร์และเทศกาลวนัสงกรานต์) 
นําท่านชม วดัพระหินอ่อน  ซึ่งเป็นพระพทุธรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในพมา่ 
นําท่านชม ช้างเผือก ท่ีเป็นช้างคูบ้่านคูเ่มืองของพมา่ มีสีขาวเผือกตลอดทัง้ตวัถกูต้องตาม คชลกัษณะของช้างเผือกทกุประการ 

 สมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางสู ่สนามบนิมงิกาลาดง เพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
21.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร์ เท่ียวบนิท่ี DD 4239 (ไมมี่อาหารบนเคร่ือง) 
22.55 น. คณะเดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 

  

อัตราค่าบริการ : พม่า แสวงบุญ ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3วัน 2คืน    

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 

29 มิ.ย. 62 - 01 ก.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 

05 ก.ค. 62 - 07 ก.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 

06 ก.ค. 62 - 08 ก.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 

12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 

13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 

26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,500 

27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 12,999 12,999 12,999 4,500 

02 ส.ค. 62 - 04 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 



 

03 ส.ค. 62 - 05 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 

09 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 12,999 12,999 12,999 4,500 

17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 

23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 

24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 

30 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 

31 ส.ค. 62 - 02 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 

06 ก.ย. 62 - 08 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 

07 ก.ย. 62 - 09 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 

13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 

14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 

20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 

21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 

27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 

28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. กรุณาชําระมดัจํา  ท่านละ  10,000 บาท หรือ ชําระคา่ทวัร์เตม็จํานวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัร์ราคาตํ่ากวา่  10,000 บาท 

โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 
2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทําการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผดิชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอายุ , มีโรคประจําตวั หรือไมส่ะดวก

ในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง  เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 



 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้นกัท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไป-กลบัพร้อมคณะ  (ในกรณีมีความประสงค์

อยู่ตอ่จะต้องไมเ่กินจํานวนวนัจํานวนคนและมีคา่ใช้จ่ายท่ีทางสายการบนิกําหนด) 
2. คา่นํา้หนกักระเป๋าเดนิทาง 20 กก. 
3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
4. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชํานาญเส้นทาง 
5. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า  
6. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
7. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
8. คา่รถขึน้พระธาตอุินทร์แขวน  
9. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง 
10. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
*ลกูค้าท่านใดสนใจ..ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิกบัทางบริษัได้*  
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดนิทาง(PASSPORT) 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิเช่นคา่อาหาร,คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษ (มนิิบาร์, นํา้ดื่ม, บหุร่ี, เหล้า, เบียร์  ฯลฯ), คา่โทรศพัท์  , 

คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกําหนดเกินกวา่กําหนด ,คา่
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั , คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการ
เดนิทางเป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพมา่สําหรับหนงัสือเดนิทางตา่งชาตแิละผู้ถือเอกสารตา่งด้าวต้องย่ืนวีซ่าเข้าประเทศ
พมา่มีคา่ธรรมเนียม  1,600 บาทตอ่ท่าน  และคา่บริการย่ืนวีซ่า  500 บาทตอ่ท่าน  ใช้ระยะเวล าในการย่ืนวีซ่า  5-7 
วนัทําการ ยกเว้น หนงัสือเดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลปิปินส์ ไมต้่องย่ืนวีซ่า 

4. คา่ห้องพกัเด่ียวตามอตัรา 
5. คา่นํากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวดั 
6. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 



 

7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (แล้วแตค่วามพงึพอใจในการบริการของมคัคเุทศก์) 
8. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
9. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและทิปพนกังานขบัรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวสัิยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ*** 
 
หมายเหต ุ: สําหรับผู้เดนิทางท่ีอายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดนิทางกบับดิา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 
**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา ผ่าน

ท่าอากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่ง
จะมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายื่น 

วีซ่าเข้าออกปกตอีิกทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. สําหรับผู้เดนิทางท่ีศกึษาหรือทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพํานกั
หรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วตํ่ากวา่ 6 เดือน ผู้
เดนิทางต้องไปย่ืนคําร้องขอทําหนงัสือเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเลม่เก่า ให้กบัทางบริษัท
ด้วย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้า
หนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งสําหรับตดิวีซ่าไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนงัสือเดนิทางนัน้ๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 



 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนัง่พร้อมชําระเงินมดัจําคา่ตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว  หากท่านยกเลกิทวัร์ ไมว่า่จะด้วยสาเหตใุด ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่าย
การบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบนิทําการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบั ตติรงตามท่ีสายการบนิ
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม ) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย เตม็จํานวันคา่ทวัร์  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย เตม็จํานวันคา่ทวัร์ 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําให้คณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป ) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู้เดนิทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือน
การเดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียม
ในการมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น ) และท่านได้ชําระคา่ทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบนิ หรือ คา่
ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดนิทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอ มแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็  บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 



 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรั ตและไมมี่
อ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิี่ไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสง่เอกสารก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 10 วนัทําการ 

-หนงัสือเดนิทาง (Passport)  
-ต้องมีอายกุารใช้งานเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  
-หนงัสือเดนิทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิว้ จํานวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้  ถ่ายไว้ไมเ่กิน  6 เดือน  , สติก๊เกอร์ใช้ไมไ่ด้ )
และกรุณาเขียนเบอร์ตดิตอ่-อาชีพไว้ด้านหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตตา่งชาตท่ีิเดนิทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทบัให้แนบมา
ในเลม่พาสปอร์ตด้วย 

**ในกรณีท่ีมีพาสปอร์ตเลม่เก่าและซอง (ปก)ไมต้่องแนบมาเพ่ือปอ้งกนัการสญูหาย  หากแนบมาแล้วเกิดการสญูหายทาง
บริษัทจะไมรั่บผดิชอบในทกุกรณี ** 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทตูแจ้งขอเพิ่มเติม 
 

หมายเหต ุ: 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกร ณีความลา่ช้าจากสายการบนิ , การประท้วง , การนดัหยดุงาน , การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงชําระเงินมดัจําหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งลว่งหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


