
  

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดย์ีชเวมอดอร์-พระราชวงับุเรงนอง-คมิปูนแค้มป์-พระธาตุอนิทร์แขวน 
            � (-/กลางวนั/เยน็) 
*+.-*น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมือง อาคาร / ขาออก ชั0น 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  ประตู 3 

Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

*4.-5 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเที�ยวบิน SL 200 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

หมายเหตุ เนื6องจากตั7วเครื6องบินของคณะเป็นตั7วกรุ๊ประบบRandomไม่สามารถลอ็กที6นั6งได้ ที6นั6งอาจจะไม่ได้นั6งตดิกนั
และไม่สามารถเลือกช่วงที6นั6งบนเครื6องบินได้ในคณะ ซึ6งเป็นไปตามเงื6อนไขสายการบิน  

*>.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ 
(เวลาท้องถิ6นที6เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ6งชั6วโมง) จากนั*น นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดหีรือ เมืองพะ
โค(Bago)ซึ�งในอดีตเป็นเมืองหลวงที�เก่าแก่ที�สุดของเมืองมอญโบราณที�ยิ�งใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยู่
ห่างจากเมืองยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 52 ชม. 

เที6ยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่นํ0าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 

หลงัอาหารนาํท่านเขา้ชมพระธาตุที�ตั*งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 9 ใน : มหา  
บูชาสถานสิ�งศกัดิ< สิทธิ< ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ 
นาํท่านนมสัการ ยอดเจดียห์ักซึ� งชาวมอญและชาวพม่าเชื�อกนัว่าเป็นจุดที�ศกัดิ< สิทธิ< มาก ซึ� งเจดียนี์*  สมเด็จพระ



  

 

 

 

นเรศวรมหาราชของไทย เคยมาสักการะ 
เจดีย์องค์นี* เป็นศิลปะที�ผสมผสานระหว่าง
ศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่าง
กลมกลืน พระเจดียสู์ง?@@ ฟุตสูงกว่า พระ
เจดีย์ชเวดากอง :9 ฟุต มี จุดอธิษฐานที�
ศกัดิ< สิทธิ< อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที�ตกลงมา
เมื�อปี พ.ศ. 5E@? ดว้ยนํ* าหนักที�มหาศาล ตก
ลงมายงัพื*นล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงัคงสภาพ
เดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที�รํ� าลือ
ถึงความศกัดิ< -สิทธ์โดยแท ้ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิHสิทธิH และสามารถนําธูปไปคํ0ากับยอดของ
เจดีย์องค์ที6หักลงมาเพื6อเป็นสิริมงคลซึ6งเปรียบเหมือนดั6งคํ0าจุนชีวติให้เจริญรุ่งเรืองยิ6งขึ0นไป 

จากนั*น นําท่านชม พระราชวังบุ เรงนอง และ บัลลัง ก์ผึ0ง(KanbawzaThardi Palace)ซึ� ง เพิ� ง เ ริ� มขุดค้นและ
บูรณปฏิสงัขรณ์เมื�อปี พ.ศ.5:?? จากซากปรักหกัพงัที�ยงัหลงเหลืออยู ่ทาํใหส้ันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งนี*
เป็นที�ประทบัของ พระเจา้บุเรงนองท่านผูที้�ไดรั้บคาํสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นที�ประทบัของ พระ
นางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั* งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื�อตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาใหแ้ก่พม่า 
แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งนี* ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจาํลองพระราชวงัและ
ตาํหนกัต่างๆ ขึ*นมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย  เดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที�ขา้มผ่านชมแม่นํ0าสะโตง
สถานที�สาํคญัทางประวติัศาสตร์ ซึ� งในอดีตขณะที�5 สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ได้
ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ�งนาํทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทย
มากองหน้าของพม่าตามมาทนัที�ริมฝั�งแม่นํ* าสะโตง ในขณะ ที�ฝ่ายไทยไดข้า้มแม่นํ* าไปแลว้พระองคไ์ดค้อย
ป้องกนัมิให้ขา้ศึกขา้มตามมาได ้ไดมี้การปะทะกนัที�ริมฝั�งแม่นํ* าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืน



  

 

 

 

คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั
กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนที�ใชย้ิงสุรกรรมาตายบนคอชา้งนี* ไดน้ามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนตน้ขา้ม
แม่นํ*าสะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวธุอนัเป็นเครื�องราชูปโภคยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนันี*   

จากนั*น นาํท่านเดินทางสู่ พระธาตุอนิทร์แขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชั�วโมง กจ็ะถึง คิ0มปูนแค้มป์ซึ�งเป็นจุดสาํหรับ
ทาํการเปลี�ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจําเส้นทาง 

ชนิดเดียวที6จะสามารถขึ0นพระธาตุอนิทร์แขวนได้)ใชเ้วลา 
เดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 9 ชั�วโมง  
พเิศษสุด!! นําท่านนั6งกระเช้าไฟฟ้า ขึ0นสู่สถานีพระธาตุใช้เวลาประมาณ /* นาที ให้ท่านได้สัมผัสกบับรรยากาศ
อนัสวยงามอกีแบบของการขึ0นชมพระธาตุอนิแขวน 
**หมายเหตุ ในกรณกีระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวสัิยจากธรรมชาติที6ไม่สามารถขึ0นได้ ทางบริษัทฯจะเปลี6ยนเป็นขึ0น
รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิHการคืนเงินทุกกรณ*ี* 
พกัที6 Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณพีกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ0นอนิแขวนได้แค่ครั0งเดียวค่ะ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
เชิญทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัยนาํท่านชม เจดีย์ไจ้ทโียหรือพระธาตุอนิทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda 

(Golden Rock)แปลวา่ กอ้นหินทอง อยูสู่งจากระดบันํ*าทะเล 9,5NNเมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพียง 
:.: เมตรตั*งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ที�ตั*งอยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิ�นเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะ
พระเกศาธาตุศกัดิ< สิทธิ< ที�บรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มทาํใหหิ้นกอ้นนี*ทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเรื�อยไป ตาม
คติการบูชาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนนี* ใหถื้อเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทน
พระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชื�อวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนนี*ครบ3 ครั* งผูน้ั*นจะมี
แต่ความสุขความเจริญพร้อมทั*งขอสิ�งใดกจ็ะไดส้มดั�งปรารถนาทุกประการ 
ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคาํไปเพื6อปิดทององค์พระธาตุอนิทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วน
สุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้**สําหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการ
แผ่นทองคาํเปลวราคาเริ6มต้น 1,*** จ๊าต/ชุด** 

คํ6า  �บริการอาหารคํ6า  ณ ห้องอาหารในโรงแรมจากนั*นท่านสามารถขึ*นไปนมสัการหรือนั�งสมาธิที�พระเจดียไ์ด้
ตลอดทั*งคืนแต่ประตูเหลก็ที6เปิดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสื*อกนัหนาวหรือกนัลม
หรือผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรองนั�งเนื�องจากบริเวณพื*นที�นั*นมีความเยน็มาก 

 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สร้างเพื6อความสะดวกสบายเพื6อรองรับนักท่องเที6ยวที6ขึ0นไปกราบ
นมัสการพระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจาํกดั แต่ได้เรื6องความสะดวก

จากการเดนิทาง บางโรงแรมมีเป็นห้องพดัลม เนื6องจากบนเขามีอากาศเยน็สบายและไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโร
งแรมได้  

 

วนัที6สอง พระธาตุอนิทร์แขวน-หงสาวด-ีวดัไจ๊คะวาย-เจดย์ีไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลยีว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง 
 พระมหาเจดีย์ชเวดากอง      � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

N:.NN น.   อรุณสวสัดิ< ยามเชา้ สาํหรับผูที้�ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี* ไม่ไดบ้งัคบันะคะ สาํหรับอาหารที�
จะใส่บาตรสามารถซื*อไดโ้ดยจะมีร้านคา้จาํหน่ายราคาอาหารเริ�มตน้ชุดละ ?,NNN-9N,NNNจ๊าตดอกไมธู้ปเทียน
เริ�มตน้ชุดละ5,NNNจ๊าต 

NR.?N น.   � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
N@.?N น.   เดินทางกลบั เปลี6ยนนั6งรถบรรทุกหกล้อถึงคิมปุนแคม้ป์ เปลี�ยนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี  
จากนั*น  นาํท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า /,*** รูป ที6วดัไจ้คะวาย สถานที�ที�มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎก

เป็นจาํนวนมากท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที6วดัแห่งนี0ได้ 



  

 

 

 

จากนั*น  นาํชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha)สร้าง
ในปี 9E@R มีพระพุทธรูปปางประทับนั�ง
โดยรอบทั*ง E ทิศ สูง ?N เมตร ประกอบดว้ย 
องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ 
(ผนิพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ กบัพระพทุธเจา้
ในอดีต สามพระองคคื์อพระพุทธเจา้มหากสัส
ปะ ทิศตะวนัตก)เล่ากนัวา่สร้างขึ*นโดยสตรีสี�พี�
น้องที� มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์
สาบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ั�วชีวิต ต่อมา 
9 ใน E สาวหนีไปแต่งงาน รํ�าลือกนัวา่ทาํใหพ้ระพทุธรูปองคน์ั*นเกิดรอยร้าวขึ*นทนัที  

เที6ยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่นํ0าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 
บ่าย    นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha)กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนที�ที�มีพุทธ

ลกัษณะที�สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซึ� งเป็นที�เคารพนบัถือของชาวพม่าทั�วประเทศและเป็นพระ
นอนที�งดงามที�สุดของพม่าองคพ์ระยาว :: เมตร สูง 9R เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีที�
ยา่งกุง้ แต่กง็ามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลื�อมพระบาท เป็นลกัษณะที�ไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย 

จากนั*น   สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานพระพุทธรูปนอนที�มี
ความยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซึ�งเป็นพระที�มีความพระที�มีความสวยที�สุดมีขนตาที�งดงามพระบาทมีภาพมงคล 9NV 
ประการ 

เยน็ นาํท่านชมและนมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศ
พม่าอายกุว่าสองพนัหา้ร้อยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื�อเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียที์�ใหญ่
ที�สุดในพม่าสถานที6แห่งนี0มี ลานอธิฐาน จุดที6บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทยีน ไป
ไหว้ เพื6อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื6อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี0รอบองค์
เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกดิประดิษฐานทั0งแปดทิศรวม 8 องค์หากใครเกดิวันไหนกใ็ห้ไปสรงนํ0าพระประจําวัน
เกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียนี์* ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุ้ม
ดว้ยแผ่นทองคาํทั*งหมดนํ* าหนกัยี�สิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จาํนวนแปด
เส้นและเครื�องอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั*งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณี
ต่างๆจาํนวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารสี�ทิศซึ�งทาํ
เป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั*นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ*นที�รวมกนัขึ*นเป็น
ส่วนหนึ�งของพทุธเจดียล์ว้นมีตาํนานและภูมิหลงัความเป็นมาทั*งสิ*นชมระฆงัใบใหญ่ที�องักฤษพยายามจะเอาไป
แต่เกิดพลดัตกแม่นํ* ายา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ*นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูขึ้*นมาแขวนไวที้�เดิมได้
จึงถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึ� งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัดิ< สิทธิ< ให้ตีระฆงั ? ครั* งแลว้อธิษฐานขอ



  

 

 

 

อะไรก็จะไดด้ั�งตอ้งการชมแสงของอญัมณีที�ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนั
ออกไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คาํไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

  วนัทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกตุตะเรมะโนลมัเมสัตตังสะรัตนะ 
 ปฐมังกกสัุนธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยงัโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 

ธัสสะติตติยงักสัสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงัโคตะมังอตัถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 
  อหังวนัทามิตุระโตอหังวนัทามิธาตุโยอหังวนัทามิสัพพะทาอหังวนัทามิสิระสา 
  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที6แปลว่าชัยชนะและความสําเร็จ *** 

คํ�า  � บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร **สลดักุ้งมังกร+เป็ดปักกิ�ง 
จากนั0น  นําท่านเข้าสู่ที6พกั**โโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว SUMMIT HOTEL พกัหรูระดับ 4* 
 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 
สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั0น พญานาค 



  

 

 

 

 
 

 

วนัที6สาม ย่างกุ้ง-เจดย์ีไจ๊เข้า–เทพทันใจไจ๊เข้า–สิเรียม-เจดย์ีโบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-วดั
พระหินอ่อน-กรุงเทพฯ                                                                          � (เช้า/
กลางวนั/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั*น นาํท่านแวะสักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า(Kyaik Khauk Pagoda)ซึ� งเป็น

เจดียที์�เก่าแก่อีกแห่งหนึ�งของพม่าเป็นเจดียคู่์บา้นคู่เมืองสิเรียม 
พิเศษสุด!! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้าซึ6งเป็นหัวหน้าของเทพทันใจใน
ย่างกุ้งที6ไหนที6สร้างเทพทันใจต้องมาบรวงสรางขออนุญาตที6นี0
ก่อน ที6สําคัญ ใครอยากได้งานใหญ่เงินใหญ่คนพม่าจะมาขอที6นี0 
ทั0งเรื6องงาน เงินและความสําเร็จ ถ้าจะนับแล้วองค์นี0เป็นเทพทนัใจ
ที6ใหญ่ที6สุดในย่างกุ้ง 
 
 
 



  

 

 

 

จากนั0น เดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin)ซึ� งอยู่ห่างจาก
ยา่งกุง้ประมาณE:กิโลเมตรเมื�อเดินทางถึงสิเรียม 
ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ� งเมืองนี* เคย
เป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั*งแต่
ในสมยั นายพลฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมา
สิ*นสุดเมื�อปีพ.ศ. 59:R ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรม
กรุงศรีอยธุยาท่านจะเห็นเศษซากกาํแพงสไตลลู์ซิ
ตาเนียนบาโรก ตั*งอยูริ่มฝั�งแม่นํ* ายา่งกุง้ที�เชื�อมต่อ
กบัแม่นํ*าอิระวดี นาํท่านนั�งเรือแจว  

เที6ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 
จากนั0น  พระเจดีย์เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda)พระปางมารวิชยัอนังดงามบนเกาะกลางนํ*าอายนุบัพนัปีเป็น

ที�สักการะของชาวสิเรียม เกาะนี* ไม่ว่านํ* าจะขึ*นสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวนันํ* าท่วมได ้ที�บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ นํา
ท่านไหว้สักการะเพื6อขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที6เป็นที6นับถือของชาวพม่าสามารถซื0ออาหารเลี0ยงปลา
ดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที6ว่ายวนเวยีนให้เห็นครีบหลงัที6โผล่เหนือผวินํ0า นาํท่านเดินทางกลบัยา่งกุง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 
จากนั*น ชม เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพนันายเพื�อบรรจุพระบรมธาตุที�พระสงฆอิ์นเดีย 8รูป ไดน้าํมาเมื�อ 2,000ปี

ก่อน ในปี 2486เจดียแ์ห่งนี* ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือ
พราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียที์�ประดบัดว้ยกระเบื*องสีสันงดงาม และมีมุมสาํหรับฝึก
สมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์

จากนั*น  นาํท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัดิ< สิทธิ< ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปั0น
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื6อขอสิ6งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน 
กล้วยหรือผลไม้อื6นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั0นกใ็ห้เอาเงินจะเป็นดอลล่าบาทหรือจ๊าดก็ได้ (แต่
แนะนําให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึก
กลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนั0นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ0วชี0ของนัตโบโบยีแค่นี0ท่านก็จะสมตามความ
ปรารถนาที6ขอไว้นําท่านข้ามฝั6งไปอีกฟากหนึ�งของถนนเพื�อสักการะ เทพกระซิบซึ� งมีนามว่า“อะมาดอว์เมีdยะ”
ตามตาํนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที�เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกิน
เนื*อสตัวจ์นเมื�อสิ*นชีวิตไปกลายเป็นนตั 
ซึ�งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึ6งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื6นได้ยิน ชาว

พม่า 
นิยมขอพรจากเทพองค์นี0กนัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบบูชาด้วยนํ0านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

 
 

       
 
 

 
 
 

 
จากนั*น  นาํท่านเที�ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่

ของชาวพม่า สร้างขึ*นโดยชาวสก๊อตในสมยัที�ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลาย
หลงั สินคา้ที�จาํหน่ายในตลาดแห่งนี* มีหลากหลายชนิด เช่น เครื�องเงิน ที�มีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่า



  

 

 

 

ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสื*อผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซื0อสิ0นค้าหรืออญั
มณทีี6มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั0ง เนื6องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 

จากนั*น  นาํท่านเที�ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่
ของชาวพม่า สร้างขึ*นโดยชาวสก๊อตในสมยัที�ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลาย
หลงั สินคา้ที�จาํหน่ายในตลาดแห่งนี* มีหลากหลายชนิด เช่น เครื�องเงิน ที�มีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่า
ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้หยก ผา้ทอ แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซื0อสิ0นค้าหรืออัญมณีที6มีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงินด้วยทุกครั0งเนื6องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) **ตลาดสก๊อตจะปิดทุกวนัจันทร์**  

จากนั*น  นาํท่านชม วัดพระหินอ่อน (Marble Buddha) ซึ� งเป็นวดัที�มีพระพุทธรูปหยกขาว (White jade Buddha) สร้าง
จากหินหยกกอ้นใหญ่นาํมาจากเมืองมณัฑะเลยมี์พระประวติัและมีรอยพระพุทธบาทจาํลอง นาํท่านชมความ
น่ารักแสนรู้ของ ชา้งเผอืก ที�มีลกัษณะทั*ง e ประการตรงตามตาํราโบราณ ซึ�งหาชมไดย้ากในปัจจุบนั 
  สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

1*.+5 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที6ยวบินที6  SL 207 
11.+5 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

** รายการขึ0นพระธาตุอนิแขวนทางผู้จดัขอสงวนสิทธิHในการสลบัวนัขึ0นตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า เนื6องจากปัจจุบันมีนักท่องเที6ยวเดนิทางขึ0นเป็นจาํนวนมาก และด้วยโรงแรมมีจาํนวนจาํกดั ทาํ
ให้ห้องพกัไม่เพยีงพอต่อการรองรับนักท่องเที6ยว ในกรณห้ีองคืนแรกเตม็ ทางผู้จดัจะสลบัขึ0นเป็นวนัที6สองแทน 
ค่ะ ** 

 

******************************************** 

อตัราค่าบริการและเงื6อนไขรายการท่องเที6ยว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง อนิแขวน บินไทยไลอ้อนแอร์ 
SUMMIT HOTEL พกัหรูระดบั 4* 

เริ6มเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตยีง พกัเดี6ยว 

23 ส.ค.�� �	 ส.ค.�� 
�+ 10,900 10,500 9,900 3,000 

30 ส.ค.�� � ก.ย.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

06 ก.ย.�� �� ก.ย.�� 
�+ 9,900 9,900 9,900 3,000 



  

 

 

 

13 ก.ย.�� 	 ก.ย.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

20 ก.ย.�� �� ก.ย.�� 
�+ �,900 9,900 9,900 3,000 

27 ก.ย.�� �� ก.ย.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

0
 ต.ค.�� 0	 ต.ค.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

�� ต.ค.�� �� ต.ค.�� 
�+ 9,900 9,900 9,900 3,000 

10 ต.ค.�� 12 ต.ค.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

 ต.ค.�� 
 ต.ค.�� 
�+ 11,900 11,500 10,900 3,000 

17 ต.ค.�� 19 ต.ค.�� 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

� ต.ค.�� �� ต.ค.�� 
�+ 10,900 10,500 9,900 3,000 

�� ต.ค.�� �� ต.ค.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

�	 ต.ค.�� �� ต.ค.�� 
�+ 11,900 11,500 10,900 3,000 


 ต.ค.�� �� พ.ย.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

� พ.ย.�� �
 พ.ย.�� 
�+ 11,900 11,500 10,900 3,000 

�� พ.ย.�� �� พ.ย.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

�� พ.ย.�� �� พ.ย.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

�� พ.ย.�� � พ.ย.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

� พ.ย.�� � พ.ย.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

	 พ.ย.�� � พ.ย.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

�� พ.ย.�� �� พ.ย.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

� พ.ย.�� �
 พ.ย.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

�� พ.ย.�� �� พ.ย.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

�� พ.ย.�� 
� พ.ย.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 



  

 

 

 

�� พ.ย.�� � ธ.ค.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

�� ธ.ค.�� �� ธ.ค.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

�	 ธ.ค.�� �� ธ.ค.�� 
�+ 10,900 10,500 9,900 3,000 

� ธ.ค.�� � ธ.ค.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

� ธ.ค.�� � ธ.ค.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

�� ธ.ค.�� �� ธ.ค.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

26 ธ.ค.�� 28 ธ.ค.�� 
�+ 8,999 8,999 8,999 3,000 

27 ธ.ค.�� 29 ธ.ค.�� 
�+ 11,900 11,500 10,900 3,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
� ตั7วเครื6องบินชั0นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี6ยนแปลงตั7ว 
� ที6พกัโรงแรมตามรายการ 1 คืน พกัห้องละ 1-- ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ6มเงินพกัห้องเดี6ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื0อหรือเปลี6ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที6ตามรายการระบุ 
� ค่าระวางนํ0าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 1* กก.ต่อ / ใบ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที6ท่องเที6ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิ6นและหัวหน้าทวัร์นําเที6ยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ/,***,*** บาท (เป็นไปเงื6อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

� ภาษีนํ0ามันและภาษีตั7วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ6มหากสายการบินปรับขึ0นก่อนวนัเดินทาง) 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

× ภาษีหัก ณ ที6จ่าย -%และภาษีมูลค่าเพิ6ม 4% 
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครื6องดื6มที6สั6งเพิ6มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที6ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 



  

 

 

 

× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที6ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที6กรมแรงงานทั0งที6เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ6งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ6น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ /,*** บาท/ทริป/ลูกทวัร์ / ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ0าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ6นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 
** ขณะนี0รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึ6ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ6งจะมีผลบังคบัใช้
ตั0งแต่วนัที6 // สิงหาคม 155> ทั0งนี0 หากมีการเปลี6ยนแปลงจะต้องกลบัมายื6นวซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวี
ซ่าเพิ6มอกีท่านละ /,*** บาท ** 

 

เงื6อนไขการสํารองที6นั6งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 4,666 บาท ส่วนที�เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 74 วนั มิฉะนั8นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง ;7 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง =6 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั8งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิBการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ทั8งสิ8น 
• ยกเลกิการเดินทาง 74 - =6 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 46% และริบเงินมัดจําทั8งหมด 
• ยกเลกิภายใน 7F วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิBการคืนเงินค่าทวัร์ทั8งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั8งสิ8น 

กรณเีจบ็ป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื�อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั8งนี8ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง H วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิBในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื�อนไขอื�น ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิBในการเก็บค่าใช้จ่ายทั8งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (74 ท่านขึ8นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน 



  

 

 

 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 76 ท่านขึ8นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 76 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 76 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตัIวภายใน เช่น (ตัIวเครื�องบิน, ตัIวรถทัวร์, ตัIวรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั8งก่อนทําการ
ออกตัIว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัIวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ8าเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิBไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั8งสิ8น 

 

รายละเอยีดเพิ6มเตมิ 
� บริษัทฯมีสิทธิHในการเปลี6ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี6เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที6ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที6ยว สามารถเปลี6ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื6อท่องเที6ยว

เท่านั0น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 3 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั0งสิ0น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที6ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที6กรม
แรงงานทั0งจากไทยและต่างประเทศซึ6งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึ6งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื6อนไขนี0ในกรณทีี6เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ6งอาจจะปรับเปลี6ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั0งสิ0น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ6งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที6ยว(ซึ6งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื6อนไขนี0ในกรณทีี6เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ6งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั0งสิ0น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที6ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื0อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั0งสิ0น หากเกดิสิ6งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที6เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที6ยวเองหรือในกรณทีี6กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณทีี6การตรวจคนเข้าเมืองทั0งที6กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที6ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิHที6จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั0งสิ0น 



  

 

 

 

� ตั7วเครื6องบินเป็นตั7วราคาพเิศษ กรณทีี6ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื6อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี6ยนชื6อได้ 

� เมื6อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั0งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื6อนไขข้อตกลงต่างๆที6ได้ระบุไว้ข้างต้นนี0แล้วทั0งหมด 

� กรุ๊ปที6เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที6ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที6ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั0งหมด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั8งสิ8น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที�ทาํให้ใบหน้าเปลี�ยนไป ดังนั8น ท่านต้องทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณมีี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั8งสิ8น 

� กรณ ี“หญงิตั8งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี8อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั8งสิ8น 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื6อนไขการเดนิทางทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมดัจาํเพื6อประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 


