
 

 

 
 

 

 

 
วดัไจค้ะวาย | เจดียช์เวมอดอว ์l พระราชวงับเุรงนอง l พระธาตอิุนทรแ์ขวน l หงสาวด ี

พระนอนชเวตาเลียว l เจดียไ์จ๊ปุ่ น l พระนอนตาหวาน l เจดียช์เวดากอง  
เจดียโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) l เทพกระซิบ l ชอ้ปป้ิงตลาดสก๊อต 

แถมฟรี!! กระเช้าขึน้พระธาตุอินทร ์1 เทีย่ว พกัหรู 5 ดาว ทีย่่างกุ้ง  
เมนูพเิศษ สลัดกุ้งมังกร และ เป็ดปักกิ่ง 

 

 

เดนิทาง มกราคม- มถุินายน 63  

เร่ิมต้นเพียง 11,888.- 

พม่า มหาบุญ ยา่งกุ้ง  
หงสาวด ีพระธาตุอนิทรแ์ขวน 3 วัน 2 คนื 



 

 

 

 

 

 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ )-ย่างกุ้ง (สนามบนิมงิกาลาดง ) (PG701 : 08.45-09.40) 
หงสาวด-ีวัดไจ้คะวาย-เจดยีช์เวมอดอว-์พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทรแ์ขวน 

06.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรบั 
08.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงย่างกุง้ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบนิท่ี PG701 
09.40 น. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลางวัน 

เดนิทางถึง สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้  ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  (เวลาทอ้งถิ่นท่ีเมียนมารช์า้กวา่
ประเทศไทยครึง่ชั่วโมง) 
นาํท่านเดนิทางสูเ่มืองหงสาวดี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30ชั่วโมง) 
นาํท่านตกับาตรพระสงฆก์วา่  1,000 รูป ท่ี วัดไจ้คะวาย  สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป  ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจาํนวน
มาก ท่านสามารถนาํสมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคท่ีวดัแห่งนีไ้ด ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุง้แมน่ํา้ย่างคนละ 1 ตวั) 

 จากนัน้นาํท่านสกัการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดียนี์เ้ป็นสญัลกัษณแ์ห่งความรุง่โรจนแ์ห่งหงสาวดี และนบัเป็น 1 ใน 5 สิง่ 

ศกัดิส์ทิธิข์องพมา่ คนไทยนิยมเรียกวา่“พระธาตุมุเตา ” ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้  ซึ่งครัง้ก่อนเป็นสถานท่ี
ประกอบพธีิศกัดิส์ทิธิ ์ก่อนออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ในสมยัโบราณกาล  ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรือพมา่  รวมทัง้พระเจา้บเุรง

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ )-ย่างกุง้ (สนามบนิมงิกาลาดง ) (PG701 : 08.45-09.40)-หงสาวด-ี วดัไจค้ะวาย- เจดียช์เวมอดอว์ - 
พระราชวงับเุรงนอง-พระธาตอุินทรแ์ขวน 

วนัท่ี 2.   พระธาตอุินทรแ์ขวน-หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลียว-เจดียไ์จ๊ปุ่ น-ย่างกุง้-พระนอนตาหวาน-เจดียช์เวดากอง 
วนัท่ี 3.   ย่างกุง้ -เจดียโ์บตะทาวน์  (เทพทนัใจ )-เทพกระซิบ -ชอ้ปปิง้ตลาดสก๊อต -ย่างกุง้ (สนามบนิมงิกาลาดง )-กรุงเทพฯ  (สนามบนิสวุรรณภมูิ ) 

(PG704 : 18.20-20.15) 

 

 



นองดว้ย และเม่ือครัง้สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชและพระน างสพุรรณกลัยา  ทรงประทบัอยู่ในหงสาวดี  ก็เคยเสดจ็มานมสัการ
พระเจดียอ์งคนี์ ้ยงัเคยผา่นการพงัทลายจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถึง  4 ครัง้ ทาํใหป้ลียอดของเจดียอ์งคนี์ห้กัพงัลงมาแต่
ดว้ยความศรทัธาท่ีชาวเมืองมีตอ่เจดียอ์งคนี์จ้ึงไดท้าํการสรา้งเจดียช์เวมอดอวข์ึน้มาใหม่ ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถึง  374 
ฟตุ (ตอนแรกท่ีสรา้งสงู 70 ฟตุ) นบัเป็นเจดียท่ี์สงูท่ีสดุในพมา่สว่นปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท่ี้มมุหนึ่งขององคเ์จดียเ์พ่ือให้
พทุธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคูไ่ปกบัเจดียอ์งคปั์จจบุนั  ท่านจะไดน้มสัการ  ณ จดุอธิษฐานอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละสามารถนาํ
ธปูไปคํา้กบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพ่ือเป็นสริมิงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค ํา้จนุชีวติใหเ้จรญิรุง่เรืองยิ่งขึน้ไป 
 

  
 
จากนัน้นาํท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพ่ือใชเ้ป็นศนูยก์ลางทางการปกครองและใชอ้อกวา่ราชการปี  
พ.ศ. 2142 ในสมยัพระเจา้นนัทบเุรงซึ่งพระราชวงัเดมินัน้เคยเป็นท่ีประทบัของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชเม่ือครัง้ยงัทรงพระ
เยาวแ์ละถกูจบัเป็นตวัประกนั  มีการคน้พบเสาและกาํแพงเดมิท่ีถกูฝังอยู่ในดนิรฐับาลพมา่จึงไดท้าํก ารขดุคน้และสรา้ง
พระราชวงับเุรงนองขึน้มาใหม ่โดยถอดแบบจากของเดมิซึ่งพระตาํหนกัท่ีประทบับรรทมสีทองเหลืองอรา่มท่ีดโูดดเดน่ชวนมอง
ในรูปแบบสถาปัตยกรรมพมา่และทอ้งพระโรงท่ีใชอ้อกวา่การก็ดโูดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมพมา่สีทองเหลืองอรา่มทัง้ภายนอก
และภายใน  **วนัท่ี 10-20 เมษายนของทกุปี  (เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง ) พระราชวงัปิดไมใ่หเ้ขา้ชม  ปรบัโปรแกรมไปยงัวดั
พระไฝเล่ือนแทน*** 
นาํท่านออกเดนิทางสู ่ คมิปนูแคม้ป์ (เชิงเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหวา่งทางท่านจะเห็นแมน่ํา้สะโตง  ซึ่ง
เป็นแมน่ํา้ท่ีมีความสมัพนัธก์บัพระนเรศวรมหาราช  พระองคส์ามารถยิงพระแสงปืนขา้มแมน่ํา้ท่ีกวา้งใหญ่นีไ้ปตอ้งแมท่พัพมา่  
จนไดร้บัชยัชนะ ถึงคมิปนูแคม้ป์  หยดุพกัเปล่ียนรถเป็นรถบรรทกุหกลอ้ขึน้บนภเูขาไจก้โ์ท  เพ่ือเดนิทางสูโ่รงแรมท่ีพกั  ระหวา่ง
ทางชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง   
(นั่งรถบรรทกุขึน้ไปจนถึงจดุบนสดุของภเูขาไจก้โ์ทท่ีเป็นท่ีตัง้ของพระธาตอุินทรแ์ขวน  ในกรณีคณะทวัรเ์ดนิทางไมถ่ึง  15 ท่าน 
สาํหรบัรถบรรทกุขึน้บนพระธาตอุินทรแ์ขวน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใชร้ถรว่มกบัคณะอ่ืน ซ่ืงอาจใชเ้วลาพอสมควร)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พเิศษ!!!! เพิม่ฟร ีนั่งกระเชา้ไฟฟา้ขึน้พระธาตอุินทรแ์ขวน (1 เท่ียว) เพ่ือบรกิารนกัท่องเท่ียวขึน้ไปไหวพ้ระธาตสุะดวกสบายขึน้  
ใชเ้วลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขึน้ไปถึงสถานีองคพ์ระธาต ุ(ในกรณีท่ีกระเชา้ปิดจะทาํการนั่งรถขึน้ถึงจดุสงูสดุตามปกติ
และไมมี่การคืนคา่ใชจ้่ายใดๆให)้ 

 

 

 



 
เชิญชมทศันียภาพงดงาม  ตื่นตาตื่นใจกบั  “พระธาตุอินทรแ์ขวน ” (ซึ่งอยู่ใกลท่ี้พกัมากใชเ้วลาเดนิเพียง  10 นาที)พระธาตุ
อินทรแ์ขวน  ตัง้อยู่ท่ีเมืองไจโ้ท  อาํเภอสะเทิม  เขตรฐัมอญของประเทศพมา่  อยู่บนยอดเขา  เหนือระดบันํา้ทะเล  3,615 ฟตุ มี
ลกัษณะเดน่เป็นกอ้นหินสีทองขนาดใหญ่  ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูชนัอย่างหมิน่เหม่  เหมือนจะหลน่และทา้ทายแรงดงึดดูของโลก
โดยไมต่กลงมา นบัเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ท่ีชาวพมา่ตอ้งไปสกัการะ   และยงัเป็นพระธาตปุระจาํปีจอ (สนุขั) ท่ีคนเกิดปีนีต้อ้ง
ไปนมสัการสกัการะครัง้หนึ่งในชีวติ 

ค ่า 
ทีพั่ก 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก YOE YOE LAY HOTEL หรือ KYAIKHTO HOTEL 
หลงัอาหารเย็นเชิญท่านไปสกัการะพระธาตุ  ตามอธัยาศยั  นมสัการ  เทพทนัใจ  พระธาตอุินทรแ์ขวน  ซึ่งเป็น  นกัพรตท่ีมีความ
ศกัดิส์ทิธอี์กแห่งหน่ึง ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะสกัการะกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบียงท่ีย่ืน
สูพ่ระเจดียไ์จโ้ท  ควรเตรียมเสือ้กนัหนาว  หรือกนัลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนั่งเพราะพืน้ท่ีนั่งมีความเย็นมาก  พระเจดีย์
องคนี์เ้ปิดตลอดคืน  (แตป่ระตเูหลก็ท่ีเปิดสาํหรบับรุุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น.)พระธาตอุินทรแ์ขวนนี้  เป็น
ท่ีมาและแรงบนัดาลใจของกวีซีไรส ์ปี พทุธศกัราช 2534 มาลา คาํจนัทร์ ท่ีแตง่วรรณกรรม  เร่ือง  “เจา้จนัทผ์มหอม    นิราศพระ

ธาตอุินทรแ์ขวน” 

วันที ่2 
พระธาตุอินทรแ์ขวน-หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลียว-เจดยีไ์จ๊ปุ่ น-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-
เจดยีช์เวดากอง 



เช้าตรู่ 
 
 
 
 
เช้า 
 
 

เชิญท่านสกัการะ พระธาตอุินทรแ์ขวนหรือถวายอาหารพระธาตอุินทรแ์ขวน ท่านจะพบกบับรรยากาศยามเชา้ท่ีสดช่ืน ทิวทศัน์
งดงาม ความศรทัธาของพทุธศาสนิกชนชาวพมา่ สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิบ์นภเูขา ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาต ุ
พสิจูนค์วามมหศัจรรยว์า่พระธาตอุงคนี์ต้ัง้อยู่ไดอ้ย่างไร โดยไมล่ม้หรือหลน่ลงมาการท่ีกอ้นหินสีทองวางหมิน่เหมบ่นหนา้ผามา
นานนบัพนัปี โดยเฉพาะเม่ือมองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดคูลา้ยกบัลอยอยู่เหนือหนา้ผา ราวกบัพระอินทรน์าํไปแขวนไวก้ลาง
อากาศนบัเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์
บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม  

กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางกลบัสู ่หงสาวดีตามเสน้ทางเดมิ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมืองหงสาวดี  (กุง้แมน่ํา้ย่างคนละ 1 ตวั) 

 
นาํท่านสกัการะพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียวเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพมา่ มีความยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึน้โดย
พระเจา้มคิทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอาํนาจ มีพทุธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือมพระบาทตา่ งจาก
พระพทุธไสยาสนข์องไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองคมี์ภาพวาดท่ีสวยงาม เม่ือครัง้ก่อนพระพธุรูปองคนี์ถ้กู
ปลอ่ยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ .ศ. 2424 เม่ือองักฤษสรา้งทางรถไฟสายพมา่ จึงไดพ้บ
พระนอนองคนี์ ้จากนัน้ในปี พ .ศ. 249 1 หลงัพมา่ไดร้บัเอกราชก็มีการบรูณปฏิสงัขรณใ์หม ่โดยทาสีและปิดทองใหม ่จน
กลายเป็นพระพทุธรูปท่ีสวยงามในปัจจบุนั   อีกทัง้ยงัสามารถเลือกซือ้ของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ไมจ้นัทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมือง 
ผา้พมิพเ์ป็นรูปตา่งๆ 
จากนัน้นาํท่านชม เจดียไ์จ๊ปุ่ น ซึ่งมีอายมุากกว่ า 500 ปี เป็นพระพธุรูปปางมารวชิยัขนาดใหญ่ มีลกัษณะเป็นพระพทุธรูปปาง
ประทบันั่งโดยรอบทัง้ 4 ทิศ ท่ีมีความงดงามเป็นเอกลกัษณข์องศลิปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ ), 
พระโกนาคม (ทิศใต้), พระกกสุนัโธ (ทิศตะวนัออก )และพระมหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก )สรา้งโดยส่ีส าวพ่ีนอ้งท่ีอทุิศตนใหก้บั
พระพทุธศาสนาสรา้งพระพทุธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับรุุษเพศ ซึ่งมีพระพทุธรูปองคห์นึ่งไดเ้กิดพงัทลาย
และไดมี้การบรูณะใหมท่าํใหพ้ระพทุธรูปองคนี์มี้ลกัษณะสวยงามแตกตา่งไปจากองคอ่ื์นๆ 
ท่านเดนิทางกลบัสูเ่มืองย่างกุง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
หลงัจากนัน้นาํท่านสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี ซึ่งเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสดุและดวงตาสวยท่ีสดุของประเทศ
พมา่ท่ีบรเิวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิง่ อนัลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัรขา้งละองคใ์น
บรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท  และลอ้มดว้ยรูปอฎัจตุรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซอ้นกนัซึ่งแตกตา่งกบัศลิปะ
ของไทย 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
นาํท่านสกัการะ พระมหาเจดียช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ูบ่า้นคูเ่มืองพมา่ เป็นเจดียท์องคาํท่ีงดงาม ตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่กลาง
เมืองย่างกุง้ มีความสงู 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เมด็ ทบัทิม นิล และบษุราคมัอีก 2,317 เมด็  มหาเจดียช์เวดากองมี
ทองคาํโอบหุม้อยู่น ํา้หนกัถึง 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพมา่จะใชท้องคาํแทต้ีเป็นแผน่ปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองคาํท่ีใช้
ในการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนีม้ากมายมหาศาลกวา่ทองคาํท่ีเก็บอยู่ในธนาคารชาตอิงักฤษเสียอีก  รอบๆฐาน
พระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ นบัรอ้ยองค ์มีซุม้ประตส่ีูดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและ
พลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จาํนวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจาํปีเกิดปี
มะเมีย และยงัเป็น 1ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ ซึ่งมีทัง้ผูค้นชาวพมา่ และชาวตา่งชาตพิากนัสกัการะทัง้กลางวนัและ
กลางคืนอย่างไมข่าดสาย ณ ท่ีแห่งนีมี้สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอย่างน่าอศัจรรย ์ไมว่า่จะเป็นความงามของวหิารทิศท่ีทาํเป็น
ศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ท่ีเรียกวา่ พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดีย ์ภายในประดษิฐานพระประธาน
สาํหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

ค ่า 
ทีพั่ก 

รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั GRAND MERCURE หรือ SULE SHANGRI-LA หรือเทียบเท่า (ระดบั 5 ดาว) 
 

วันที ่3 
ย่างกุ้ง-เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ)-เทพกระซบิ-ช้อปป้ิงตลาดสก๊อต -ย่างกุ้ง(สนามบนิมงิ
กาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (PG704 : 18.20-20.15) 

  

เช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
นมสัการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ซึ่งโบตะทาวน ์แปลวา่ เจดียน์ายทหาร  1,000 นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บตะทาวนนี์แ้ละทรงนาํพระเกศ
ธาต ุไว ้1 เสน้ ก่อนท่ีจะนาํไปบรรจท่ีุเจดียช์เวดากองและเจดียส์าํคญัอ่ืนๆ เม่ือเดนิเขา้ไปในเจดียส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุ
ไดอ้ย่างใกลช้ิด  นอกจากนีย้งัมีสิง่ท่ีน่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพธุรูปทองคาํ ประดษิฐานใ นวหิารดา้นขวามือ  เป็น
พระพทุธรูปปางมารวชิยัท่ีมีลกัษณะงดงามยิ่งนกั ตามประวตัวิา่เคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวงัมณัฑะเลย ์ครัง้เม่ือพมา่ตกเป็น
อาณานิคมองักฤษในปี  พ.ศ. 2428 ถกูเคล่ือนยา้ยไปยงัพพิธิภณัฑก์ลัป์กตัตาในอินเดีย  ทาํใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่าย
พนัธมติรท่ีถลม่พระราชวงัมณัฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรูปองคนี์ถ้กูจดัแสดงท่ีพพิธิภณัฑว์กิตอเรียและแอลเบริต์   และ
ดา้นซา้ยมือจะเป็นรูปป้ัน  นัตโบโบยี  หรือ  เทพทันใจ  ซึ่งชาวพมา่รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบ้ชูา  ดว้ยท่ีเช่ือวา่เม่ือ
อธิษฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจจากนัน้นาํท่าน 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สกัการะ เทพกระซิบ “อะมาดอวเ์ม๊ียะ”ตามตาํนานกลา่ววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรง
กลา้รกัษาศีล ไมย่อมกินเนือ้สตัวจ์นเม่ือสิน้ชีวติไปกลายเป็นนตัซึ่งชาวพมา่ เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้  การบชูานัน้จะตอ้ง
กระซิบขอพรท่ีขา้งหเูบาๆ  และบชูาดว้ยมะพรา้ว   กลว้ยนากท่ีเขาจดัไวเ้ป็นชดุแลว้  นอกจากนีย้งันิยมบชูาดว้ยนํา้นม  และ
ขา้วตอก รวมทัง้ดอกไม ้ ซึ่งมกัจะเป็นดอกมหาหงส ์ท่ีคนพมา่นิยมใชบ้ชูาพระกนัทั่วไป 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(เป็ดปักกิ่ง+สลดักุง้มงักร) 
**วนัท่ี 10-20 เมษายนของทกุปี รา้นหยดุทาํการ จะเปล่ียนไปทานรา้นอ่ืนแทนและปรบัเป็นเมนปูกต*ิ* 

บ่าย 
 

จากนัน้นาํท่านเลือกซือ้สนิคา้พืน้เมืองท่ีตลาด“สก๊อตมารเ์ก็ต”ซึ่งสรา้งเม่ือครัง้พมา่ยงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษให้
ท่านไดเ้ลือกชมและเลือกซือ้สนิคา้ท่ีระลกึพืน้เมืองมากมายในราคาถกู  เช่น ไมแ้กะสลกัพระพทุธรูปไมห้อมแกะสลกั  แปง้ทา
นาคา ผา้ปักพืน้เมือง เครื่องเงิน ไขม่กุ และหยกพมา่ 
***ตลาดสก็อตจะปิดช่วง  10-20 เม.ย. ของทกุปี(เวลาอาจจะมีการเปล่ียนแปลง ) จะเปล่ียนแปลงโปรแกรมโดยนาํคณะไปยงั
หา้งสรรพสนิคา้ของย่างกุง้แทน** 

 

 
18.20 น. ออกเดนิทางย่างกุง้(สนามบนิมงิกาลาดง )-กรุงเทพฯ  (สนามบนิสวุรรณภมูิ ) (PG704 : 18.20-20.15) โดยสายการบนิบางกอก

แอรแ์อรเ์วย ์เท่ียวบนิท่ี PG704 (มีบรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 
20.15 น. คณะเดนิทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 



อัตราค่าบริการ : พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทรแ์ขวน 3 วัน 2 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) ท่านละ 

พักเดีย่ว 

07 ก.พ. .- 09 ก.พ. 63 13,888 13,888  13,888  5,500 

08 ก.พ. .- 10 ก.พ. 63 13,888 13,888  13,888  5,500 

14 ก.พ. .- 16 ก.พ. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

15 ก.พ. .- 17 ก.พ. 63 11,888 11,888  11,888  4,500 

21 ก.พ. .- 23 ก.พ. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

22 ก.พ. .- 24 ก.พ. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

06 มี.ค .- 08 มี.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

07 มี.ค .- 09 มี.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

13 มี.ค .- 15 มี.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

14 มี.ค .- 16 มี.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

20มี.ค .- 22 มี.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

21 มี.ค .- 23 มี.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

27 มี.ค .- 29 มี.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

28 มี.ค .- 30 มี.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

03 เม.ย. – 05 เม.ย. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

04 เม.ย. – 06 เม.ย. 63 13,888 13,888  13,888  4,500 

11 เม.ย. – 13 เม.ย. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

12 เม.ย. – 14 เม.ย. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

13 เม.ย. – 15 เม.ย. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

24 เม.ย. – 24 เม.ย. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

25 เม.ย. – 27 เม.ย. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

01 พ.ค. – 03 พ.ค. 63 13,888 13,888  13,888  4,500 

02 พ.ค. – 04 พ.ค. 63 13,888 13,888  13,888  4,500 

15 พ.ค. – 17 พ.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

16 พ.ค. – 18 พ.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 



22 พ.ค. – 24 พ.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

23 พ.ค. – 25 พ.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

29 พ.ค. – 31 พ.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

30 พ.ค. – 01 ม.ิย. 63 11,888 11,888  11,888  4,500 

05 ม.ิย. – 07 ม.ิย. 63 11,888 11,888  11,888  4,500 

12 ม.ิย. – 14 ม.ิย. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

19 ม.ิย. – 21 ม.ิย. 63 11,888 11,888  11,888  4,500 

26 ม.ิย. – 28 ม.ิย. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

***ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

***ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ]  ท่านละ 5,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ*** 

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท หรือ ชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัรร์าคาตํ่ากวา่  10,000 บาท 

โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็ , ผูส้งูอายุ , มีโรคประจาํตวั หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง(PASSPORT) 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทิเช่นคา่อาหาร, คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ(มนิิบาร ,์ นํา้ดื่ม, บหุรี่, เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), คา่

โทรศพัท ์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, คา่นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่กาํหนด ,  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่ง
การเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพมา่สาํหรบัหนงัสือเดนิทางตา่งชาตแิละผูถื้อเอกสารตา่งดา้วตอ้งย่ืนวีซ่าเขา้
ประเทศพมา่มีคา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ท่าน และคา่บรกิารย่ืนวีซ่า 500 บาทตอ่ท่าน ใชร้ะยะเวลาในการย่ืน
วีซ่า 5-7 วนัทาํการ ยกเวน้ หนงัสือเดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งย่ืนวีซ่า  

4. คา่หอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 
5. คา่นาํกลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวีดีโอเขา้วดั  
6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมคัคเุทศก์ ) 
8. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา  
9. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและทิปพนกังานขบัรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 



 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  
และเหตสดุวสิยัตา่งๆท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคาํนึงถึงผลประโยชน์  

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั*** 
 

หมายเหต ุ: สาํหรบัผูเ้ดนิทางท่ีอายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย  

 

**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไ์ด้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมี

ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายืน่วซ่ีาเข้าออกปกตอิีก 

ทางทัวรจ์ะต้องเรียกเก็บค่าวซ่ีาเพิม่อีกท่านละ 1,000 บาท** 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษัิททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้าร
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางท่ีศกึษาหรือทาํงานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พาํนกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ํ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดนิทางตอ้ง ไปย่ืนคาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งสาํหรบัตดิวีซ่าไมต่ ํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนงัสือเดนิทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   



2.  หากตั๋วเครื่ องบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบั ตติรงตามท่ีสายการบนิ
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสง่เอกสารก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 10 วนัทาํการ 

-หนงัสือเดนิทาง (Passport)  
-ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  
-หนงัสือเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 4 หนา้ 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด2 นิว้ จาํนวน 3 ใบ (ใชรู้ปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน , สติก๊เกอรใ์ชไ้มไ่ด้ )
และกรุณาเขียนเบอรต์ดิตอ่-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอรต์ตา่งชาตท่ีิเดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทบัใหแ้นบ
มาในเลม่พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีท่ีมีพาสปอรต์เลม่เก่าและซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพ่ือปอ้งกนัการสญูหาย  หากแนบมาแลว้เกิดการสญูหายทาง
บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

 
 
 
 



เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทตูแจ้งขอเพิ่มเติม 

หมายเหต ุ: 
 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
 4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาํสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 
 5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 


