
BHT9191131 ทวัรพ์ม่า มหาบญุ ย่างกุง้ หงสาวดี  

พระธาตอุินทรแ์ขวน 3 วนั 2 คืน 

 

 

วดัไจค้ะวาย | เจดยีช์เวมอดอว ์l พระราชวงับเุรงนอง l พระธาตอุินทรแ์ขวน l หงสาวด ี

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

แถมฟรี!! กระเช้าขึน้พระธาตุอินทร ์1 เทีย่ว พักหรู 5 ดาว ทีย่่างกุ้ง  
เมนูพเิศษ สลัดกุ้งมังกร และ เป็ดปักก่ิง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40) 
หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดียช์เวมอดอว-์พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทรแ์ขวน 

06.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
08.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG701 
09.40 น. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั 

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ่นที่เมียนมารช์า้กว่า
ประเทศไทยครึง่ชั่วโมง) 
น าท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30ชั่วโมง) 
น าท่านตักบาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวน
มาก ท่านสามารถน าสมดุ ปากกา ดินสอไปบรจิาคที่วดัแห่งนีไ้ด ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุง้แม่น า้ย่างคนละ 1 ตวั) 

 จากนัน้น าท่านสกัการะ พระเจดียช์เวมอดอว ์เจดียน์ีเ้ป็นสญัลกัษณแ์ห่งความรุง่โรจนแ์ห่งหงสาวดี และนบัเป็น 1 ใน 5 ส่ิง 

ศกัดิ์สิทธ์ิของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า“พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึ่งครัง้ก่อนเป็นสถานที่

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40)-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดียช์เวมอดอว์- 
พระราชวงับเุรงนอง-พระธาตอุินทรแ์ขวน 

วนัท่ี 2.   พระธาตอุินทรแ์ขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดียไ์จ๊ปุ่ น-ย่างกุง้-พระนอนตาหวาน-เจดียช์เวดากอง 
วนัท่ี 3.   ย่างกุง้-เจดียโ์บตะทาวน์ (เทพทนัใจ)-เทพกระซิบ-ชอ้ปป้ิงตลาดสก๊อต-ย่างกุง้(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

(PG704 : 18.20-20.15) 

 

 



ประกอบพิธีศกัดิ์สิทธ์ิ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตรยิ ์ในสมยัโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริยม์อญหรือพม่า รวมทัง้พระเจา้บุเรง
นองดว้ย และเมื่อครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทบัอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมสัการ
พระเจดียอ์งคน์ี ้ยงัเคยผ่านการพงัทลายจากแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถึง 4 ครัง้ ท าใหป้ลียอดของเจดียอ์งคน์ีห้ักพงัลงมาแต่
ดว้ยความศรทัธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดียอ์งคน์ีจ้ึงไดท้ าการสรา้งเจดียช์เวมอดอวข์ึน้มาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถึง 374 
ฟุต (ตอนแรกที่สรา้งสงู 70 ฟุต) นบัเป็นเจดียท์ี่สงูที่สดุในพม่าส่วนปลียอดที่พงัลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท้ี่มมุหนึ่งขององคเ์จดียเ์พื่อให้
พทุธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  ท่านจะไดน้มสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัดิ์สิทธ์ิและสามารถน า
ธูปไปค า้กบัยอดของเจดียอ์งคท์ี่หกัลงมาเพื่อเป็นสิรมิงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค า้จนุชีวิตใหเ้จรญิรุง่เรืองยิ่งขึน้ไป 
 

  
 
จากนัน้น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใชเ้ป็นศนูยก์ลางทางการปกครองและใชอ้อกวา่ราชการปี 
พ.ศ. 2142 ในสมยัพระเจา้นนัทบุเรงซึ่งพระราชวงัเดิมนัน้เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครัง้ยังทรงพระ
เยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน มีการค้นพบเสาและก าแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ในดินรัฐบาลพม่าจึงได้ท าการขุดค้นและสรา้ง
พระราชวงับเุรงนองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดิมซึ่งพระต าหนกัที่ประทบับรรทมสีทองเหลืองอรา่มที่ดูโดดเด่นชวนมอง
ในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าและทอ้งพระโรงที่ใชอ้อกว่าการก็ดูโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทัง้ภายนอก
และภายใน **วนัที่ 10-20 เมษายนของทุกปี (เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง) พระราชวงัปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ปรบัโปรแกรมไปยงัวัด
พระไฝเล่ือนแทน*** 
น าท่านออกเดินทางสู่  คิมปนูแคม้ป์ (เชิงเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะเห็นแม่น า้สะโตง ซึ่ง
เป็นแม่น า้ที่มีความสมัพนัธก์ับพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยิงพระแสงปืนขา้มแม่น า้ที่กวา้งใหญ่นีไ้ปตอ้งแม่ทพัพม่า 
จนไดร้บัชยัชนะ ถึงคิมปนูแคม้ป์ หยุดพกัเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้ขึน้บนภูเขาไจก้โ์ท เพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่พกั ระหว่าง
ทางชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง   
(นั่งรถบรรทุกขึน้ไปจนถึงจุดบนสดุของภูเขาไจก้โ์ทที่เป็นที่ตัง้ของพระธาตุอินทรแ์ขวน ในกรณีคณะทวัรเ์ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 
ส าหรบัรถบรรทกุขึน้บนพระธาตอุินทรแ์ขวน ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิใชร้ถรว่มกบัคณะอื่น ซื่งอาจใชเ้วลาพอสมควร)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิเศษ!!!! เพิ่มฟรี นั่งกระเชา้ไฟฟ้าขึน้พระธาตุอินทรแ์ขวน(1 เที่ยว) เพื่อบรกิารนกัท่องเที่ยวขึน้ไปไหวพ้ระธาตุสะดวกสบายขึน้ 
ใชเ้วลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขึน้ไปถึงสถานีองคพ์ระธาตุ (ในกรณีที่กระเชา้ปิดจะท าการนั่งรถขึน้ถึงจดุสงูสดุตามปกติ
และไม่มีการคืนค่าใชจ้่ายใดๆให)้ 

 

 

 



 
เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ “พระธาตุอินทรแ์ขวน” (ซึ่งอยู่ใกลท้ี่พักมากใชเ้วลาเดินเพียง 10 นาที)พระธาตุ
อินทรแ์ขวน ตัง้อยู่ที่เมืองไจโ้ท อ าเภอสะเทิม เขตรฐัมอญของประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา เหนือระดับน า้ทะเล 3,615 ฟุต มี
ลกัษณะเด่นเป็นกอ้นหินสีทองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูชนัอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและทา้ทายแรงดึงดูดของโลก
โดยไม่ตกลงมา นบัเป็น 1 ใน 5 ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิ ที่ชาวพม่าตอ้งไปสกัการะ   และยงัเป็นพระธาตปุระจ าปีจอ (สนุขั) ที่คนเกิดปีนีต้อ้ง
ไปนมสัการสกัการะครัง้หนึ่งในชีวิต 

ค ่า 
ทีพ่กั 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
เดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก YOE YOE LAY HOTEL หรือ KYAIKHTO HOTEL 
หลงัอาหารเย็นเชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอธัยาศยั นมสัการ เทพทันใจ พระธาตุอินทรแ์ขวน ซึ่งเป็น นักพรตที่มีความ
ศกัดิ์สิทธอี์กแห่งหน่ึง ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะสกัการะกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบียงที่ยื่น
สู่พระเจดียไ์จโ้ท  ควรเตรียมเสือ้กนัหนาว  หรือกนัลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนั่งเพราะพืน้ท่ีนั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์
องคน์ีเ้ปิดตลอดคืน  (แต่ประตเูหล็กที่เปิดส าหรบับรุุษที่เขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น.)พระธาตุอินทรแ์ขวนนี ้เป็น
ที่มาและแรงบนัดาลใจของกวีซีไรส ์ปี พุทธศกัราช 2534 มาลา ค าจนัทร ์ที่แต่งวรรณกรรม เรื่อง “เจา้จนัทผ์มหอม   นิราศพระ

ธาตอุินทรแ์ขวน” 

วันที ่2 
พระธาตุอินทรแ์ขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดียไ์จ๊ปุ่ น-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-
เจดียช์เวดากอง 

เช้าตรู่ 
 
 
 
 
เช้า 
 
 

เชิญท่านสกัการะ พระธาตอุินทรแ์ขวนหรือถวายอาหารพระธาตอุนิทรแ์ขวน ท่านจะพบกบับรรยากาศยามเชา้ที่สดชื่น ทิวทศัน์
งดงาม ความศรทัธาของพทุธศาสนิกชนชาวพมา่ สกัการะส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิบนภเูขา ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาต ุ
พิสจูนค์วามมหศัจรรยว์่าพระธาตอุงคน์ีต้ัง้อยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลงมาการท่ีกอ้นหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหนา้ผามา
นานนบัพนัปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากดา้นล่างขึน้ไปก็ดคูลา้ยกบัลอยอยู่เหนือหนา้ผา ราวกบัพระอนิทรน์ าไปแขวนไวก้ลาง
อากาศนบัเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์
บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม  

กลางวนั 
เก็บสมัภาระพรอ้มออกเดินทางกลบัสู่ หงสาวดีตามเสน้ทางเดิม ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมืองหงสาวดี  (กุง้แม่น า้ย่างคนละ 1 ตวั) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านสกัการะพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียวเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึน้โดย
พระเจา้มิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอ านาจ มีพุทธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือมพระบาทต่างจาก
พระพุทธไสยาสนข์องไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ดา้นหลงัพระองคม์ีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครัง้ก่อนพระพุธรูปองคน์ีถู้ก
ปล่อยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่อองักฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จึงไดพ้บ
พระนอนองคน์ี ้ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าไดร้ับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จน
กลายเป็นพระพทุธรูปที่สวยงามในปัจจบุนั   อีกทัง้ยงัสามารถเลือกซือ้ของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ไมจ้นัทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมือง 
ผา้พิมพเ์ป็นรูปต่างๆ 
จากนัน้น าท่านชม เจดียไ์จ๊ปุ่ น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ มีลกัษณะเป็นพระพุทธรูปปาง
ประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณข์องศิลปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), 
พระโกนาคม (ทิศใต)้, พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก)และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)สรา้งโดยส่ีสาวพี่นอ้งที่อุทิศตนใหก้ับ
พระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมีพระพุทธรูปองคห์นึ่งไดเ้กิดพงัทลาย
และไดม้ีการบรูณะใหม่ท าใหพ้ระพทุธรูปองคน์ีม้ีลกัษณะสวยงามแตกต่างไปจากองคอ์ื่นๆ 
ท่านเดินทางกลบัสู่เมืองย่างกุง้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
หลงัจากนัน้น าท่านสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สดุและดวงตาสวยที่สดุของประเทศ
พม่าที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพส่ิง อันลว้นเป็นมิ่งมงคลสูงสุด  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละองคใ์น
บริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซอ้นกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะ
ของไทย 

 
น าท่านสักการะ พระมหาเจดียช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดียท์องค าที่งดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลาง
เมืองย่างกุง้ มีความสงู 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบุษราคมัอีก 2 ,317 เม็ด  มหาเจดียช์เวดากองมี
ทองค าโอบหุม้อยู่น า้หนกัถึง 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพม่าจะใชท้องค าแทต้ีเป็นแผ่นปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองค าที่ใช้
ในการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนีม้ากมายมหาศาลกวา่ทองค าที่เก็บอยูใ่นธนาคารชาติองักฤษเสียอีก  รอบๆฐาน
พระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มีซุม้ประตูส่ีดา้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและ
พลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปี
มะเมีย และยงัเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า ซึ่งมีทัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสกัการะทัง้กลางวนัและ
กลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ท่ีแห่งนีม้ีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอศัจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท  าเป็น
ศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ที่เรียกว่า พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดีย ์ภายในประดษิฐานพระประธาน



ส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 
ค ่า 
ทีพ่กั 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าคณะเขา้สู่ที่พกั GRAND MERCURE หรือ SULE SHANGRI-LA หรือเทียบเท่า (ระดบั 5 ดาว) 

วันที ่3 
ย่างกุ้ง-เจดียโ์บตะทาวน ์(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-ช้อปป้ิงตลาดสก๊อต-ย่างกุ้ง(สนามบินมิง
กาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-20.15) 

  

เช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
นมสัการ เจดียโ์บตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน ์แปลว่า เจดียน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บตะทาวนน์ีแ้ละทรงน าพระเกศ
ธาต ุไว ้1 เสน้ ก่อนท่ีจะน าไปบรรจทุี่เจดียช์เวดากองและเจดียส์  าคญัอื่นๆ เมื่อเดินเขา้ไปในเจดียส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุ
ไดอ้ย่างใกลช้ิด  นอกจากนีย้งัมีสิ่งที่น่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพธุรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามือ เป็น
พระพทุธรูปปางมารวิชยัที่มีลกัษณะงดงามยิ่งนกั ตามประวตัิว่าเคยประดษิฐานอยูใ่นพระราชวงัมณัฑะเลย ์ครัง้เมื่อพม่าตกเป็น
อาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคล่ือนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย  ท าให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่าย
พนัธมิตรท่ีถล่มพระราชวงัมณัฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 พระพทุธรูปองคน์ีถ้กูจดัแสดงที่พิพิธภณัฑว์ิกตอเรียและแอลเบิรต์  และ
ดา้นซา้ยมือจะเป็นรูปป้ัน นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ดว้ยที่เชื่อว่าเมื่อ
อธิษฐานส่ิงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจจากนัน้น าท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกัการะ เทพกระซิบ “อะมาดอวเ์ม๊ียะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรง
กลา้รกัษาศีล ไม่ยอมกินเนือ้สตัวจ์นเมื่อสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนตัซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การบูชานัน้จะตอ้ง
กระซิบขอพรที่ข้างหูเบาๆ และบูชาดว้ยมะพรา้ว  กลว้ยนากที่เขาจัดไวเ้ป็นชุดแลว้ นอกจากนีย้ังนิยมบูชาดว้ยน า้นม และ
ขา้วตอก รวมทัง้ดอกไม ้ ซึ่งมกัจะเป็นดอกมหาหงส ์ที่คนพม่านิยมใชบ้ชูาพระกนัทั่วไป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(เป็ดปักกิ่ง+สลดักุง้มงักร) 
**วนัท่ี 10-20 เมษายนของทกุปี รา้นหยดุท าการ จะเปล่ียนไปทานรา้นอื่นแทนและปรบัเป็นเมนปูกติ** 

บ่าย 
 

จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองที่ตลาด“สก๊อตมารเ์ก็ต”ซึ่งสรา้งเมื่อครัง้พม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษให้
ท่านไดเ้ลือกชมและเลือกซือ้สินคา้ที่ระลึกพืน้เมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลักพระพุทธรูปไมห้อมแกะสลัก แป้งทา
นาคา ผา้ปักพืน้เมือง เครื่องเงิน ไข่มกุ และหยกพม่า 
***ตลาดสก็อตจะปิดช่วง 10-20 เม.ย. ของทุกปี(เวลาอาจจะมีการเปล่ียนแปลง) จะเปล่ียนแปลงโปรแกรมโดยน าคณะไปยัง
หา้งสรรพสินคา้ของย่างกุง้แทน** 

 



 

อัตราค่าบรกิาร : พม่า มหาบญุ ย่างกุง้ หงสาวดี พระธาตุอินทรแ์ขวน 3 วัน 2 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยว 

20มี.ค .- 22 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 มิ.ย. 63 11,888 11,888  11,888  4,500 

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

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

 

 
18.20 น. ออกเดินทางย่างกุง้(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-20.15) โดยสายการบินบางกอก

แอรแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG704 (มีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
20.15 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 



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

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

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

***ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลบั]  ท่านละ 4,500 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ*** 

 
เงือ่นไขการให้บริการ 
1.         กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หรือ ช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ในกรณีที่ค่าทวัรร์าคาต ่ากว่า 10,000 บาท 

โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ตอ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  



 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดืม่ที่สั่งพิเศษ(มินิบาร,์ น า้ดื่ม, บหุร่ี, เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), ค่า

โทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่าก าหนด,  
ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่ง
การเดินทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรบัหนงัสือเดินทางต่างชาตแิละผูถื้อเอกสารตา่งดา้วตอ้งยื่นวีซ่าเขา้
ประเทศพมา่มีคา่ธรรมเนยีม 1,600 บาทต่อทา่น และคา่บรกิารยื่นวีซ่า 500 บาทต่อทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยื่น
วีซ่า 5-7 วนัท าการ ยกเวน้ หนงัสือเดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลิปปินส ์ไม่ตอ้งยื่นวซีา่ 

4. ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามอตัรา 
5. ค่าน ากลอ้งถา่ยรูป และกลอ้งวีดโีอเขา้วดั 
6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (แลว้แต่ความพงึพอใจในการบรกิารของมคัคเุทศก)์ 
8. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
9. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและทิปพนกังานขบัรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวิสยัต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ โดยทางบรษิัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

 

**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมารไ์ด้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซ่ึงจะมี

ผลบังคับใชต้ั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวีซ่าเข้าออกปกติอกี 

ทางทวัรจ์ะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 



1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษิัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย เต็มจ านวันค่าทวัร ์ 
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย เต็มจ านวันค่าทวัร ์
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  



7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษิัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติทีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 10 วนัท าการ 

-หนงัสือเดินทาง (Passport)  
-ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
-หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 4 หนา้ 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชรู้ปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สติก๊เกอรใ์ชไ้ม่ได)้
และกรุณาเขียนเบอรต์ิดต่อ-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอรต์ต่างชาติที่เดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัใหแ้นบ
มาในเล่มพาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีที่มีพาสปอรต์เล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมาเพื่อป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกิดการสญูหายทาง
บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในทกุกรณี ** 

 

เอกสารยืน่วีซา่อาจมกีารปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เติม 

หมายเหต ุ: 
 1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
 3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
 4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 



 5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

 6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั
เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 


