


สมัผสัอารยธรรมเกา่แกแ่ละ ประเพณีทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของพมา่ 
อิม่บญุ. นมสัการมหาบชูาสถาน.มหาเจดยีช์เวดากอง เจดยีศ์กัด ิส์ทิธ ิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ 

โดยสายการบนิ..... Fly Dubai 
 

พมา่ หรอืเมยีนมาร ์
ถอืเป็นเพชรเม็ดงามแหง่เอเชยีทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งชืน่ชมความงามแบบธรรมชาตแิละชืน่ชมศลิปะและ

วฒันธรรมทีง่ดงามถวลิหาและอยากจะเขา้ไปสมัผัสนานมาแลว้ทีเ่มอืงยา่งกุง้ตดิอยูใ่นมติขิองกาลเวลา ที่
บดิเบอืน เลอืนราง เมอืงโบราณแหง่นีเ้คยอบอวลไปดว้ยไอรอ้น ฝุ่ นผงธลุดีนิ และสรรพสําเนยีง เสยีงเซ็งแซ ่ไม่
มอีาคารสงูระฟ้า มแีตต่กึรามเกา่ ๆ ทีช่าวอังกฤษสรา้งไว ้บนทอ้งถนนก็มแีตร่ถประจําทาง ทีแ่น่นขนัด แท็กซีรุ่น่
คณุปู่ และสามลอ้ ทีเ่กา่จวนจะพังมพัิงแหล ่แตใ่นชว่งไมก่ีปี่สดุทา้ยของศตวรรษที ่20 ยา่งกุง้ไดพ้ลกิเปลีย่นโฉม
หนา้ไป ตกึรามอันเกา่แกท่รดุโทรมถกูทบุทิง้เพือ่สรา้งโรงแรม กับอาคาร สํานักงานทีส่งูระฟ้าขึน้มาแทนที ่แตน่ั่น
ไมไ่ดทํ้าใหเ้สน่ห ์ของยา่งกุง้ ลดนอ้ยลงในสายตาของนักทอ่งเทีย่ว พาหนะทีทั่นสมัย ชว่ยใหเ้ดนิทางได ้
สะดวกสบายขึน้และแมถ้งึวา่จะมตีกึสงูขึน้แซมอยู ่กับหมูโ่บราณสถาน แตว่ถิชีวีติของผูค้นกลับเปลีย่นแปลงไป
นอ้ยกวา่  
 

กําหนดการเดนิทาง 
ซรียี ์กระบี ่– ยา่งกุง้   2n3d 

เดอืน วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่วเพิม่ seat ไมม่รีาคาเด็ก 
ธ.ค. 63 20-22 11,900.- 2,500.- 25 

ม.ค. 63 
3-5 11,900.- 2,500.- 25 

17-19 11,900.- 2,500.- 25 
31 ม.ค.-2 ก.พ. 11,900.- 2,500.- 25 

ก.พ. 63 14-16 11,900.- 2,500.- 25 
28 ก.พ. - 1 ม.ีค. 11,900.- 2,500.- 25 

ม.ีค.-63 13-15 11,900.- 2,500.- 25 
27-29 11,900.- 2,500.- 25 

    เม.ย.-63 24-26 11,900.- 2,500.- 25 
 

21.00 น.  พรอ้มกัน  ณ สนามบนิกระบี่  เคานเ์ตอรผ์ูโ้ดยสารขาออกตา่งประเทศ  สายการบนิ Flydubai  
พรอ้มทําการ Check-In   

23.15 น.  เหนิฟ้าสู่  กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดย สายการบนิ Flydubai เทีย่วบนิที ่FZ 1586  

วนัแรก       กระบี ่- ยา่งกุง้                                                                          (-/-/-) 



  (อาหารรอ้นพรอ้มเสริฟ์บนเครือ่ง) Boeing 737-800 อสิระ ดหูนงัฟงัเพลงไดท้กุทีน่ ัง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง       ยา่งกุง้                                                                                                                  (B/L/D) 
 
00.45 น. ถงึสนามบนิเมงกาลาดอน กรงุยา่งกุง้(เวลาทีป่ระเทศพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาที ) หลังจากผา่น

พธิกีารทางศลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืงแลว้พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระกอ่นออกเดนิทาง หลังจากนัน้นํา
ทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 
พกัที ่โรงแรม  Gemsy Hotel ระดบัสามดาว  
 
 
 
 
 
 
 
 

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําทา่นไปชม วดังาทตัจ ี(Nga That Gyi) เป็นวัดทีส่รา้งขึน้ตัง้แตส่มยัเมือ่ 2,500 ปีกอ่น เป็น 1 ใน 10 

วัด ทีม่ชี ือ่เสยีงของพมา่ จากนัน้ขบัรถชมตัวเมอืงยา่งกุง้ ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลาง
กรงุยา่งกุง้จากนัน้ขบัรถชมตัวเมอืงยา่งกุง้ ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลางกรงุยา่งกุง้  

  จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัพระบารม ีหรอื วดับารมี  วัดเก็บพระเกศาของพระพทุธเจา้ ทีเ่ชือ่วา่ยงัมี
ชวีติอยูจ่รงิดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุีเ้มือ่นํามาวางบนมอืจะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้ไดช้ือ่วา่เป็นทีเ่ก็บ
องคพ์ระบรมสารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลาพระสารบีตุรและองคพ์ระอรหันต์
ตา่งๆเชญิสกัการะพระเกศาธาตขุองสมเด็จพระสมัมาพทุธเจา้กสัสปะซึง่เป็นพระพทุธเจา้องคท์ีส่ามใน
กปัป์นีพ้รอ้มชมความอศัจรรยข์องพระเกศาธาตนุีด้ว้ยพทุธานุภาพทรงขยบัพระองคไ์ปมาไดท้ัง้ในน้ําและ
บนบกและเป็นพพิธิภณัฑพ์ระธาตใุหญท่ีส่ดุในพมา่ จากนัน้ขบัรถชมตัวเมอืงยา่งกุง้ ชมวถิชีวีติความ
เป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลางกรงุยา่งกุง้ หลังจากนัน้นําทา่นไปเทีย่วชมไชน่าทาวน ์พมา่ ซึง่เป็น 
Food Street #19 มอีาหารการกนิเยอะมาก ประเภท บาบคิวิทกุชนดื ของป้ิง ยา่ง ทัง้ซอย นอกจากนัน้
ยงัมอีาหารทะเลสดๆใหเ้ลอืกทนมากมาย ทัง้ผลไมท้กุชนดิ สนิคา้ของฝาก พืน้เมอืงพมา่ทกุประเภท  

 นําทา่นชม เจดยีเ์จา๊ทตัจ ี(Kyauk Htat Gyi) หรอื พระนอนตาหวาน  ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงาม
ทีส่ดุ มขีนตาทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกนั ซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของ
ไทยทีป่ระดษิฐานพระพทุธไสยาสนเ์ป็นศลิปะพมา่ทีง่ดงามโดยมขีนาดความยาวขององค7์0เมตร 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  ไพลนิ 
บา่ย นําทา่นชม  พระเจดยีโ์บตะ ทาวน  ์ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่รับพระเกศาธาตกุอ่นทีนํ่าไปบรรจใุนพระ

เจดยีช์เวดากอง เมือ่พระเกศาธาตไุด ้ถกูอญัเชญิขึน้จากเรอื ไดนํ้ามาประดษิฐานไวท้ีพ่ระเจดยีโ์บตะตอง
แหง่นีก้อ่น พระเจดยีแ์หง่นีไ้ดถ้กู  ทําลายในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที่ 2และไดรั้บการปฏสิงัขรณ์ขึน้มา
ใหมโ่ดยมคีวามแตกตา่งกบัพระเจดยีท์ั่วไปคอืออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ใหค้นเดนิเขา้
ไปภายในไดโ้ดยอญัเชญิพระบรมธาตไุวใ้นผอบทองคําใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจนสว่น
ผนังใตฐ้านเจดยีไ์ดนํ้าทองคําและของมคีา่ตา่งๆทีม่พีทุธศาสนกิชนชาวพมา่นํามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์
นําทา่นสกัการะขอพร จาก “เทพทนัใจ”(นตัโบโบย)ี ซึง่ชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมากและนยิมมา
ขอพร ดว้ยเชือ่วา่อธฐิานสิง่ใดจะสมความปรารถนา จากนัน้นําทา่นขอพรจาก เทพกระซบิ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้นําทา่นไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ใหท้า่นไดล้องชมิของ
วา่งสดุอรอ่ยไปพรอ้มกบับรรยากาศทีห่รหูราและโรแมนตกิ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศสวยๆบน
โรงแรมเรอืแหง่นี ้

 
 

 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นไปนมสัการ เจดยีม์หาวชิยะ  (Maha Wizaya Pagoda) เป็นอกีหนึท่ีเ่ทีย่วทีต่ัง้อยูข่า้งๆ 
เจดยีช์เวดากอง เป็นเจดยีท์ีถ่อืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทเีดยีวภายในองคเ์จดยีม์ภีาพวาดของ 12 ราศ ีหรอื
คลา้ยๆกบัทอ้งฟ้าจําลองบา้นเรา จากนัน้นําทา่นกราบนมสัการ  พระมหาเจดยีช์เวดากอง( Shwedagon 
Pagoda) พระเจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์องแหง่เมอืงดา
กอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในพมา่สถานทีแ่หง่นีม้ลีานอธฐิานจดุทีบ่เุรง



นองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีนไปไหวเ้พือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากองณลาน
อธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทัง้แปด
ทศิรวม8องคห์ากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจําวันเกดิตนจะเป็นสริมิงคลแกช่วีติพระเจดยีน์ีไ้ดรั้บ
การบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองคําทัง้หมดน้ําหนักยีส่บิสามตัน 
ภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวนแปดเสน้และเครือ่งอฐับรขิารของพระพทุธเจา้
องคก์อ่นทัง้สามพระองค ์บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและ อญัมณีตา่งๆจํานวนมากและยงัมเีพชรขนาด
ใหญป่ระดับอยูบ่นยอดเจดยี ์ทา่นจะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรง
ปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิน้ทีร่วมกนัขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพทุธเจดยีล์ว้นมี
ตํานานและภมูหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ ชมระฆงัใบใหญท่ีอ่งักฤษพยายามจะยดืเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแมน้ํ่า
ยา่งกุง้เสยีกอ่น องักฤษกูเ้ทา่ไหรก่็ไมส่ามารถนําขึน้จากแมน้ํ่าไดภ้ายหลังชาวพมา่ชว่ยกนักูข้ ึน้มาแขวนไวท้ี่
เดมิ จงึถอืเป็นสญัลักษณ์แหง่ความสามคัคซี ึง่ชาวพมา่ถอืวา่เป็นระฆงัศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆงั3ครัง้แลว้อธษิฐาน
ขออะไรก็จะไดด้ั่งสมความปรารถนา จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอญัมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะ
จดุ ทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สน้ํีาเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิอหงั วนัทา

ม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 
*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

20.00 น. นําท่านรับประทานอาหารคํ่า  พรอ้มรบัประทานอาหารเย็นเมนสูดุพเิศษ Seafood Buffet +Free 
Flow Beer กุง้มงักรสดๆ ทานไดไ้มอ่ ัน้ ที ่Pan Pacific Hotel 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

บทภาวนาบชูาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

 



หลงัจากน ัน้ทําทา่นเขา้พกัโรงแรม  Gemsy Hotel ระดบัสามดาว  

วนัที ่3      ยา่งกุง้-กระบี ่                                                                                                       (B/L/D) 
 
07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  นําทา่นไปนมสัการ นมสัการเจดยีช์เวโพนพวนิ (Shwe Phone Pwint)  เป็นเจดยีท์ีม่คีวามสวยงาม อายุ

เกา่แกแ่หง่หนึง่ในเมอืงยา่งกุง้ เป็นจดุศนูยร์วมหมอดขูองเมอืงยา่งกุง้จนกลายเป็นสมาคม โหราศาสตร ์
ในเมอืงยา่งกุง้นําคณะไปชอ็ปป้ิง ตลาดโบโจก๊(Bogyoke Market) ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของพมา่
ความหลากหลายของสนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึมากมายราคาถกู อาท ิอญัมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไขม่กุ 
เครือ่งเงนิ เครือ่งหวายงานฝีมอืเชน่ผา้ปโูต๊ะทีม่คีวามสวยงามและราคาถกูมากผา้โสรง่หญงิชายทีม่ี
ลวดลายงามมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  Western Park Restaurant พเิศษเมนสูลดักุง้มงักร 

เป็ดปกักิง่ (เฉพาะ 8 ทา่นขึน้ไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย  จากนัน้นําทา่นสกัการะ พระเขีย้วแกว้ และ พระหนิออ่น (เจา๊ดอจ)ี  ซึง่เป็นพระพทุธรปูทีแ่กะสลักจาก
หนิออ่นทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในพมา่มน้ํีาหนักถงึ 60 ตัน สงู 37 ฟตุ แกะสลักโดยชา่งชาวเมอืงมณัฑะเลย ์
ซึง่ถอืวา่เป็นชา่งทีฝี่มอืดทีีส่ดุของพมา่แลว้นําทา่นชม ปางชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มอืงของพมา่มสีี
ขาวเผอืกตลอดทัง้ตัวจํานวน 3 เชอืก ตอ้งตามคชลักษณะของชา้งเผอืกทกุประการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



16.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ แวะรับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารตม้ยํากุง้ ไดเ้วลาอันสมควร นํา 
  ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
19.40 น. บนิลัดฟ้ากลับสู ่จ. กระบี ่  โดยสายการบนิ Fly Dubai เทีย่วบนิที ่FZ-1585 
22.15 น. ถงึสนามบนิกระบี ่โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิกระบี–่ ยา่งกุง้ –กระบี ่โดยสายการบนิ Fly Dubai 
 คา่รถนําเทีย่วตลอดทรปิ   
 สมัภาระโหลดใตเ้ครือ่ง 20Kg และหิว้ข ึน้เครือ่งไดอ้กี 7 Kg      
 คา่รักษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท 
 คา่ไกดแ์ละคา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดับ 3 ดาวทีย่า่งกุง้ หอ้งละ 2 ทา่น  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ทปิคนขบัรถ และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *เก็บพรอ้มคา่ทัวร*์ 
 คา่วซีา่สําหรับคนตา่งชาต ิ(คนไทยไมใ่ชว้ซีา่) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท์

ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

****หากตามวนัทีบ่รษิทัฯกาํหนด มผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 8 ทา่นแตล่กูคา้ประสงคย์นืยนัเดนิทางตามเดมิ
ไมเ่ล ือ่นการเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ย คา่ทวัรเ์พิม่จากราคาปกต*ิ*** 
 กรณีมผีูเ้ดนิทางเพยีง 2 - 4 ทา่น  เพิม่ทา่นละ 3000 บาท  
 กรณีมผีูเ้ดนิทางเพยีง 5 - 7 ทา่น เพิม่ทา่นละ 2000 บาท  

 
การสาํรองทีน่ ัง่ และการชําระเงนิ 

• สํารองทีน่ั่ง ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นเดนิทาง พรอ้มชําระมัดจําทา่นละ 5,000 บาท 
• สว่นทีเ่หลอืชําระทัง้หมด 10 วนัทําการกอ่นออกเดนิทาง 

 
การแจง้ยกเลกิ 

• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 20 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 5,000 บาท 
• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 15 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 50% ของราคาทัวรทั์ง้หมด 
• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 10 วนักอ่นออกเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

หมายเหต ุ
  
-  บรษัิทฯ ขอสงวน สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทัวรไ์ดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจํุาเป็น เนือ่งจากการ

ยกเลกิของเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของเทีย่วบนิ สภาพอากาศ การจราจร การเมอืง หรอืดว้ยสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจ
เกดิขึน้ได ้ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์และความปลอดภัยของทา่นเป็นสําคัญ และทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้เนือ่งจากเหตกุารณ์ดังกลา่วบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่
การออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธมใิหผ้า่นขัน้ตอนพธิกีารตรวจคนเขา้-ออก
นอกเมอืง จากเจา้หนา้ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ อันเนือ่งมาจากผูเ้ดนิทางมสี ิง่ผดิ
กฎหมายเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลอืน่ใดก็ตามที่
ทางเจา้หนา้ทีไ่ดพ้จิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

- ในยา่งกุง้กรณีมผีูเ้ดนิทางตัง้แต ่8 ทา่นขึน้ไปจะมเีมนูพเิศษ สลัดกุง้มังกร เป็ดปักกิง่ บรกิาร 
- บรกิารน้ํา ผา้เย็น ตลอดการเดนิทาง 
- โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถอืประโยชนล์กูคา้เป็นสําคัญ 

 
 



สิง่ทีค่วรเตรยีมไป 
สมัภาระสว่นตัว เชน่ เสือ้แขนยาว, รองเทา้สวมใสส่บาย, หมวก , ยารักษาโรค รวมทัง้คนรูใ้จ 

เอกสารในการเดนิทาง 
พาสปอรต์ ทีม่อีายเุหลอืใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
 

“ซือ่สตัย ์จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิาร คอืงานของเรา” 
 


