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พพิธิภณัฑ์อำณำจกัรศรีเกษตร | เจดีย์แบแบจี | เจดีย์บอบอจีพญำ | เจดีย์สถปูพญำจี 
พระชเวโปงตำมนีุ | ชเวชนัดอว์ (ชมพระใหญ่แส่ทตัจี) | พระชเวเม๊ียะมนั(หลวงพอ่ใส่แว่น) 

เจดีย์ชเวดำกอง | เจดีย์โบตะทำวน์ (เทพทนัใจ/เทพกระซบิ) | วดังำทตัจี | วดัพระนอนตำหวำน  
ตลำดสก๊อต | เมนูพเิศษ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ Hot Pot กับเมนูอาหารนานาชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง พฤศจกิายน – ธันวาคม 62  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง)-ย่ำงกุ้ ง(สนำมบินมิงกำลำดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-ย่ำงกุ้ ง-เมืองแปร-เจดีย์บอบอจี-แบแบจี-เจดีย์
สถปูพญำจีชมพระใหญ่แสท่ตัจี -ชเวโปงตำมนุี-ชเวชนัดอว์ (ชมพระใหญ่แสท่ตัจี) 

วนัท่ี 2. เมืองแปร-พระชเวเม๊ียะมนั(หลวงพอ่ใสแ่วน่)-ยำ่งกุ้ง-เจดีย์ชเวดำกอง   

วนัที่ 3. เจดีย์โบตะทำวน์(เทพทนัใจ/เทพกระซิบ)-วดังำทตัจี-วดัพระนอนตำหวำน-ตลำดสก๊อต-วัดแมะละมุ-ย่ำงกุ้ ง(สนำมบินมิงกำลำดง)-
กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)                               

 
 

 

 

 

 

รักฉุดใจ ไหว้พระเมืองแปร มรดกโลกแห่งลุ่มน า้อิรวดี 3 วัน 2 คืน  

เร่ิมต้นเพียง  9,888.- 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-ย่างกุ้ง-เมืองแปร-
เจดีย์บอบอจี แบแบจี-เจดีย์สถูปพญาจี-ชเวโปงตามุนี-ชเวชันดอว์ (ชมพระใหญ่แส่ทัตจี) 

04.00 น. พร้อมกัน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมี
เจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับอ ำนวยควำมสะดวกจดัเตรียมเอกสำรกำรเดินทำงให้กบัทกุทำ่น 

06.30 น. ออกเดินทำงสู ่ยำ่งกุ้ง โดยสำยกำรบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
07.35 น. 

 
กลางวนั 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแปร (Pyay) ชำวพมำ่เรียกวำ่ ปยี่ หรือ เปย์ (Prome)  เมืองแปรอยูท่ำงฝ่ังแมน่ ำ้อิรวดี หำงจำกย่ำงกรุ๊ป
ประมำณ 300 กิโลเมตร (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง)  
รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัรคำรอำหำร 
น ำทำ่นเข้ำสู ่เมืองแปร (Pyay)  จำกนัน้น ำทำ่นเปลีย่นรถโดยสำรท้องถ่ิน   
น ำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์ อาณาจักรศรีเกษตร (Sri Ksetra หรือ Thayekhittaya)  อำณำจกัรที่ฟู่ เฟ่ืองในสมยัชำว ”พย"ู เป็น
อำณำจกัรที่รุ่งเรือง ทัง้ด้ำนสถำปัตยกรรมที่เช่ือมโยงกนัทัง้ศำสนำ ควำมเช่ือ ธรรมชำติ  อำณำจกัรที่มีอรยธรรมยำวนำน และได้รับ
กำรขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทำงวฒันธรรมของเมียนมำร์เป็นท่ีแรกเมื่อปี 2014 

 
 

น ำท่ำนชม เจดีย์แบแบจี (BeBeGyi Paya) เจดีย์ขนำดเล็กทรงลกูบำศก์ปลำยยอดทรงกระบอก ภำยในองค์เจดีย์ประดิษฐำน
พระพทุธรูป ศิลปะสถำปัตยกรรมแบบพกุำม สร้ำงรำวศตวรรษที่ 10  
น ำทำ่นชม เจดีย์บอบอจี (BawBawGyi Paya) เจดีย์รูปทรงกระบอกสร้ำงจำกอิฐเป็นหนึ่งในเจดีย์ที่เก่ำแก่ของเมืองแปร สร้งขึน้
รำวศตวรรษที่ 5  ศิลปะแบบพกุำม  
น ำท่ำนชม  สถูปพญาจี (PhayaGyi Pagoda) เจดีย์สถปูขนำดใหญที่เก่ำแก่อีกองค์หนึ่ง สร้ำงในสมยัรำวศตวรรษที่13 ในยุค
อำณำจกัรศรีเกษตรรุ่งเร่ือง เจดีย์ถกูสร้ำงอยูน่อกก ำแพงเมือง    
น ำทำ่นชม ชเวโปงตามุนี (Shwe Bontha Muni) เจดีย์องคต์สีทองอร่ำม ณ เจดีย์แห่งนีม้ีองค์พระพทุธรูป ลกัษณะเดียวกบัองค์
พระมหำมยัมนุี เป็นพระพทุธรูปท่ีสร้ำงจำกทองที่เหลอืจำกกำรสร้ำงพระมหำมยัมนุี เป็น 1 ใน4องค์ที่มีกำรจดัสร้ำงและได้องัเชิญ
มำประดิษฐำน ณ เจดีย์ชเวปงตำมนุี เป็นเจดียที่คูบ้่ำนคูเ่มืองของแปร    
น ำท่ำนชม เจดีย์ชเวซันดอว์ (Shwesandaw) เจดีย์สีทองที่ภำยในองค์เจดีย์บรรจุพระเกษำธำตุของพระพทุธเจ้ำ 4 เส้น ค ำว่ำ 
“ชวซนัดอว์” แปลวำ่ "พระธำตผุมสทีอง"  ทำ่นสำมำรถชมทศันียภำพโดยรอบวดัแหง่นี ้และทำ่นสำมำรถชมพระพทุธรูปปำงนัง่องค์ 
ใหญ่ จำกที่วดัแหง่นี ้พระพทุธรูปองค์ใหญ่  พระแส่ทัตจี (Sethatgyi) พระพทุธรูปองค์ใหญ่ กำรสร้ำพระพทุธรูปใช้เวลำยำวนำน
ถึง 10 ปี แส่ ในภำษำพม่ำ แปลว่ำ สิบ จึงได้น ำมำตัง้ช่ือพระพุทธรูปองค์นี ้  องค์พระหนัหน้ำเขำมำทำงเจดีย์ชเวซนัดอว์ และ
บริเวณนีส้ำมำรถชมควำมงดงำมได้อยำ่งชดัเจน 
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ค ่า รับประทำนอำหำร ภตัรคำร 

ที่พกั โรงแรม  Lucky Dragon Hotel ที่เมืองแปร หรือเทียบเทำ่ระดบัมำตรฐำนท้องถ่ิน 
 

วันที่ 2 
 

เมืองแปร- พระชเวเม๊ียะมัน(หลวงพ่อใส่แว่น)-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง  

เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 

น ำทำ่นกลบัเข้ำสู ่กรุงยำ่งกุ้ง(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชม.) ระหวำ่งทำงพำทำ่นเดินทำงสูช่เวดงั 
น ำท่ำนเข้ำชม วัดชเวเมี๊ยะมัน (Shwe Myat Mhan Pagoda) น ำท่ำนสกักำระ พระชเวเมี๊ยะมัน หรือ หลวงพ่อใส่แว่น 
พระพทุธรูปปำงสมำธิสวมแวน่ หมำยถึง สติปัญญำ  ตำมต ำนำนเลำ่วำ่ พระมหำกษัตริย์ผู้สร้ำงเมืองแปร มีปัญหำทำงสำยตำ จึง
ได้สร้ำแวน่ตำถวำยองค์พระชเวเมี๊ยะมนั เพื่อแก้เคลด็ และหลงัจำกกำรถวำยแล้ว เกิดปรำฎิหำรย์ดวงตำของกษัตริย์กลบัดีขึน้ องค์
พระจึงสวมแวน่ตัง้แตบ่ดันัน้เป็นต้นมำ ส ำหรับผู้มีจิตรศรัทธำที่มำขอพรกบัหลวงพอ่เก่ียวกบัสำยตำ กำรมองเห็น กำรศึกษำ กำรมี
สติปัญญำ ทัง้ทำงโลกทำงธรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น ำทำ่นสกักำระ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหำเจดีย์คู่บ้ำนคู่เมืองพม่ำ เป็นเจดีย์ทองค ำที่งดงำม 
ตัง้เดน่เป็นสง่ำอยูก่ลำงเมืองยำ่งกุ้ง มีควำมสงู 109 เมตร ประดบัด้วยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบษุรำคมัอีก 2,317 เม็ด  มหำ
เจดีย์ชเวดำกองมีทองค ำโอบหุ้มอยูน่ ำ้หนกัถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่ำงชำวพม่ำ จะใช้ทองค ำแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ำ
กนัวำ่ทองค ำที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงและซอ่มแซมพระมหำเจดย์ีแหง่นีม้ำกมำยมหำศำลกวำ่ทองค ำที่เก็บอยูใ่นธนำคำรชำตอิงักฤษเสยี
อีก  รอบๆฐำนพระมหำเจดีย์รำยล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นบัร้อยองค์ มีซุ้มประตสูี่ด้ำน ยอดฉตัรองค์พระมหำเจดีย์ประกอบด้วย
เพชรและพลอยมำกมำย ภำยในองค์พระมหำเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศำธำตขุองพระพธุเจ้ำจ ำนวน 8 เส้น เป็นพระธำตปุระจ ำปี
เกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 5 มหำบชูำสถำนสงูสดุของพม่ำ ซึ่งมีทัง้ผู้คนชำวพม่ำ และชำวต่ำงชำติพำกนัสกักำระทัง้กลำงวนั
และกลำงคืนอยำ่งไมข่ำดสำย ณ ที่แหง่นีม้ีสถำปัตยกรรมที่สวยงำมอยำ่งนำ่อศัจรรย์ ไม่ว่ำจะเป็นควำมงำมของวิหำรทิศที่ท ำเป็น
ศำลำโถงครอบด้วยหลงัคำทรงปรำสำทซ้อนเป็นชัน้ๆ ที่เรียกว่ำ พยำธำต ุรำยรอบองค์พระเจดีย์ ภำยในประดิษฐำนพระประธำน
ส ำหรับให้ประชำชนมำกรำบไหว้บชูำ 
 

วันเกิด อาทติย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคนื ศุกร์ เสาร์ 
สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหาง พญานาค 
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ค าสวดบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
เป็นพระธำตปุระจ ำคนเกิดปีมะเมีย (ม้ำ) มคี ำสวดบชูำดงันี ้

ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  
ทุติยัง  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ตะติยัง  กัสสะปัง  พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ   จะตุตถัง  
โคตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ปัญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  ธาตุโย อะหัง วันทามิทู
ระโต  ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชิญท่ำน ขอแม่ยักษ์ ชำวพม่ำเช่ือว่ำแม่ยกัษ์จะช่วยในกำรตดักรรมจำกเจ้ำกรรมนำยเวร ให้ชีวิตของคณุมีแต่ดีขึน้เร่ือยๆ หำก
ก ำลงัมีทกุข์และหำหนทำงไมอ่อก สำมำรถไหว้ขอพรจะแมย่กัษ์ให้ช่วยบนัดำลให้สิง่ร้ำยๆออกไปจำกชีวิต ขอให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ำ
มำ นอกจำกนีย้งัเช่ือกนัวำ่แมย่กัษ์ยงัช่วยเร่ืองควำมมีช่ือเสยีงโดง่ดงั เป็นท่ีรู้จกัในหน้ำที่กำรงำน โดยกำรมำขอพรจำกแมย่กัษ์ ของ
ถวำยจะเป็นบหุร่ีมำ คนพมำ่เช่ือวำ่แมย่กัษ์ทำ่นจะชอบบหุร่ี สำมำรถเตรียมบหุร่ีมำไหว้แล้วก็จดุขอพรปักไว้ตำมที่จดัไว้ 

ค ่า รับประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร  

พักที่ โรงแรม  Summit Parkview หรือ Wyne Hotel  หรือเทียบเทำ่ ระดบั 4 ดำว   

วันที่ 3 
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ/เทพกระซิบ)-วัดงาทัตจี-วัดพระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-ย่าง
กุ้ง(สนามบนิมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)                               

เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 นมสักำร เจดีย์โบตะทาวน์ (Botataung)  ซึง่โบตะทำวน์ แปลวำ่ เจดีย์นำยทหำร 1,000 นำย ได้สร้ำงเจดีย์โบตะทำวน์นีแ้ละทรง

น ำพระเกศธำต ุไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะน ำไปบรรจทุี่เจดีย์ชเวดำกองและเจดีย์ส ำคญัอื่นๆ เมื่อเดินเข้ำไปในเจดีย์สำมำรถมองเห็นพระ
เกศำธำตไุด้อย่ำงใกล้ชิด  นอกจำกนีย้งัมีสิ่งที่น่ำชมภำยในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองค า ประดิษฐำนในวิหำรด้ำน
ขวำมือ เป็นพระพธุรูปปำงมำรวิชยัที่มีลกัษณะงดงำมยิ่งนกั ตำมประวตัิว่ำเคยประดิษฐำนอยู่ในพระรำชวงัมณัฑะเลย์ ครัง้เมื่อ
พมำ่ตกเป็นอำณำนิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลื่อนย้ำยไปยงัพิพิธภณัฑ์กลัป์กตัตำในอินเดีย ท ำให้รอดพ้นจำกระเบิดของ
ฝ่ำยพนัธมิตรที่ถลม่พระรำชวงัมณัฑะเลย์ ต่อมำในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นีถู้กจัดแสดงที่พิพิธภณัฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  
และด้ำนซ้ำยมือจะเป็นรูปปัน้นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ  ซึ่งชำวพม่ำรวมถึงชำวไทยนิยมไปกรำบไหว้บูชำ ด้วยที่เช่ือว่ำเมื่อ
อธิษฐำนสิง่ใดแล้วจะสมปรำรถนำทนัใจ 
วิธีกำรสกักำระเทพทนัใจ น ำดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพำะมะพร้ำวออ่น กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมำสกักำระเทพทนัใจ ซึง่ทำ่นจะชอบมำก 
(บริเวณวดัจะมีขำย) จำกนัน้ก็ให้ท่ำนน ำเงินเงินบำท (แบงค์ 20, 50, 100 บำท) ไปใสม่ือของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึก
กลบัมำ 1 ใบ เอำมำเก็บไว้ 
น ำทำ่นขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตำมต ำนำนเลำ่วำ่ เป็นธิดำของพญำนำค ที่ศรัทธำในพทุธศำสนำ จนสิน้ชีวิตไป
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กลำยเป็นนตัที่ชำวพมำ่เคำรพกรำบไหว้กนั โดยทำ่นสำมำรถกระซิบที่ข้ำงหเูบำๆ ห้ำมให้คนอื่นได้ยิน และน ำน ำ้นมไปจ่อไว้ที่ปำก 
บชูำด้วยข้ำวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 
หลงัจำกนัน้น ำทำ่นสกักำระ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย ี(Chauk Htat Gyi Pagoda) ซึง่เป็นพระนอนท่ีมีควำมสวยงำมที่สดุและ
ดวงตำสวยที่สดุของประเทศพม่ำ  ที่บริเวณพระบำทมีภำพวำดรูปสรรพสิ่ง อนัล้วนเป็นมิ่งมงคลสงูสดุ  ประกอบด้วยลำยลกัษณ
ธรรมจกัรข้ำงละองค์ในบริเวณใจกลำงฝ่ำพระบำท และล้อมด้วยรูปอฎัจตุรสตกมงคล 108 ประกำร พระบำทมีลกัษณะซ้อนกนัซึ่ง
แตกตำ่งกบัศิลปะของไทย 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ปุฟเฟต์ Hot Pot อิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนู 
 หลงัจำกนัน้น ำทำ่นสกักำระ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย ี(Chauk Htat Gyi Pagoda) ซึง่เป็นพระนอนท่ีมีควำมสวยงำมที่สดุและ

ดวงตำสวยที่สดุของประเทศพม่ำ  ที่บริเวณพระบำทมีภำพวำดรูปสรรพสิ่ง อนัล้วนเป็นมิ่งมงคลสงูสดุ  ประกอบด้วยลำยลกัษณ
ธรรมจกัรข้ำงละองค์ในบริเวณใจกลำงฝ่ำพระบำท และล้อมด้วยรูปอฎัจตุรสตกมงคล 108 ประกำร พระบำทมีลกัษณะซ้อนกนัซึ่ง
แตกตำ่งกบัศิลปะของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดงาทัตจี ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องำทัตจี แปลว่ำ หลวงพ่อที่สงูเท่ำตึก 5 ชัน้ เป็น
พระพทุธรูปปำงมำรวิชยัที่แกะสลกัจำกหินออ่น ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์ เคร่ืองทรงเป็นโลหะ สว่นเคร่ืองประกอบด้ำนหลงัจะเป็นไม้
สกัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัป็นลวดลำยต่ำงๆ จ ำลองแบบมำจำกพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑะเลย์) 
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จำกนัน้น ำทำ่นเลอืกซือ้สนิค้ำพืน้เมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร้ำงเมื่อครัง้พม่ำยงัคงเป็นอำณำนิคมของประเทศองักฤษ ให้
ทำ่นได้เลอืกชมและเลอืกซือ้สนิค้ำที่ระลกึพืน้เมืองมำกมำยในรำคำถกู เช่น ไม้แกะสลกั พระพทุธรูปไม้หอมแกะสลกั แป้งทำนำคำ 
ผ้ำปักพืน้เมือง เคร่ืองเงิน ไขม่กุ และหยกพมำ่ (ตลำดสก๊อตปิดทกุวนัจนัทร์และเทศกำลวนัสงกรำนต์) 

 สมควรแก่เวลำ น ำทำ่นเดินทำงสู ่สนำมบินมิงกำลำดง เพื่อเดินทำงกลบักรุงเทพฯ 
21.00 น. ออกเดินทำงกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
22.55 น. คณะเดินทำงถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมด้วยควำมประทบัใจ 

 
  

อัตราค่าบริการ : รักฉุดใจ ไหว้พระเมืองแปร มรดกโลกแห่งลุ่มน า้อิรวดี 3 วัน 2 คืน  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 09 – 11 พ.ย. 62 9,888 9,888 9,888 3,500 
วนัท่ี 22 – 24 พ.ย. 62 10,888 10,888 10,888 3,500 
วนัท่ี 29 พ.ย. 62 – 01 ธ.ค. 62 10,888 10,888 10,888 3,500 
วนัท่ี 08 – 10 ธ.ค. 62 11,888 11,888 11,888 3,500 
วนัท่ี 20 – 22 ธ.ค. 62 10,888 10,888 10,888 3,500 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1. กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท หรือ ช ำระค่ำทวัร์เต็มจ ำนวน ในกรณีที่ค่ำทวัร์รำคำต ่ำกว่ำ 10,000 บำท 

โดยโอนเข้ำบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ ำแล้วเทำ่นัน้ 
2. สง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผู้ที่เดินทำง ที่มีอำยกุำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนญุำติยกเลกิกำรจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับกำรยืนยนัวำ่กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ลกูค้ำจดัเตรียมเอกสำรให้กำรขอวีซำ่ได้ทนัที 
4. หำกทำ่นท่ีต้องกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูค้ำอยูต่ำ่งจงัหวดั) ให้ทำ่นติดตอ่เจ้ำหน้ำที่ ก่อนออกบตัร

โดยสำรทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผิดชอบ คำ่ใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้ 
5. กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทตูมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 

รำยบคุคล (แสดงตน) ทำ่นสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองได้จำกทำงเจ้ำหน้ำที่ 
6. หำกในคณะของทำ่นมีผู้ ต้องกำรดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวก

ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คำ่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้นกัทอ่งเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทำงไป-กลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์

อยูต่อ่จะต้องไมเ่กินจ ำนวนวนัจ ำนวนคนและมีคำ่ใช้จ่ำยที่ทำงสำยกำรบินก ำหนด) 
2. คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำเดินทำง 20 กก. 
3. คำ่ภำษีสนำมบินทกุแหง่ตำมรำยกำร 
4. คำ่รถโค้ชปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร พร้อมคนขบัรถที่ช ำนำญเส้นทำง 
5. คำ่ห้องพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรือเทียบเทำ่  
6. คำ่อำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
7. คำ่เข้ำชมสถำนท่ีทอ่งเที่ยวตำมรำยกำร 
8. คำ่รถขึน้พระธำตอุินทร์แขวน  
9. คำ่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดกำรเดินทำง 
10. คำ่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท ค่ำ   รักษำพยำบำล

กรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์  
*ลกูค้ำทำ่นใดสนใจ..ซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมกบัทำงบริษัได้*  
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือน้อยกวำ่ 75 ปี   
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ล้ำนบำท] 
ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยนุ้อยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี   
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 
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คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสอืเดินทำง(PASSPORT) 
2. คำ่ใช้จ่ำยสว่นตวัอำทิเช่นคำ่อำหำร,คำ่เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ (มินิบำร์, น ำ้ดื่ม, บหุร่ี, เหล้ำ, เบียร์ ฯลฯ), ค่ำโทรศพัท์ , 

ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง , ค่ำน ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำก ำหนด ,ค่ำ
รักษำพยำบำลกรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สญูหำยในระหว่ำงกำร
เดินทำงเป็นต้น 

3. คำ่ธรรมเนียมวีซำ่เข้ำประเทศพมำ่ส ำหรับหนงัสอืเดินทำงตำ่งชำติและผู้ ถือเอกสำรตำ่งด้ำวต้องยื่นวีซ่ำเข้ำประเทศ
พม่ำมีค่ำธรรมเนียม 1,600 บำทต่อท่ำน และค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ 500 บำทต่อท่ำน ใช้ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำ 5-7 
วนัท ำกำร ยกเว้น หนงัสอืเดินทำงไทย กมัพชูำ ลำว เวียดนำม และฟิลปิปินส์ ไมต้่องยื่นวีซำ่ 

4. คำ่ห้องพกัเดี่ยวตำมอตัรำ 
5. คำ่น ำกล้องถ่ำยรูป และกล้องวีดีโอเข้ำวดั 
6. คำ่บริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะต้องดแูลกระเป๋ำและทรัพย์สนิด้วยตวัทำ่นเอง 
7. คำ่ทิปมคัคเุทศก์จำกเมืองไทย (แล้วแตค่วำมพงึพอใจในกำรบริกำรของมคัคเุทศก์) 
8. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถงึผลประโยชน์ 

และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
 
หมำยเหต ุ: ส ำหรับผู้ เดินทำงที่อำยไุม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทำงกบับิดำ มำรดำ ต้องมีจดหมำยยินยอมให้บตุรเดินทำงไป

ตำ่งประเทศจำกบิดำหรือมำรดำแนบมำด้วย 
 
**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา ผ่าน

ท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซึ่ง
จะมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วนัที่  11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมกีารเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่น 

วีซ่าเข้าออกปกติอกีทางทวัร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้กำร
พิจำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำง
บริษัทฯ ทรำบลว่งหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทตูใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่ค่อนข้ำง
นำนและอำจไมส่ำมรถดงึเลม่ออกมำระหวำ่งกำรพิจำรณำอนมุตัิวีซำ่ได้  



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

9 รักฉดุใจ ไหว้พระเมืองแปร มรดกโลกแหง่ลุม่น ำ้อิรวดี 3 วนั 2 คืน BY DD                                        [GQ1RGN-DD007] 

 

3. ส ำหรับผู้ เดินทำงที่ศกึษำหรือท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ จะต้องด ำเนินเร่ืองกำรขอวซีำ่ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ ำนกั
หรือศกึษำอยูเ่ทำ่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทำงต้องมีอำยไุมต่ ่ำกวำ่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนบัแล้วต ่ำกว่ำ 6 เดือน ผู้
เดินทำงต้องไปยื่นค ำร้องขอท ำหนงัสอืเดินทำงเลม่ใหม่ และกรุณำเตรียมหนงัสือเดินทำงเลม่เก่ำ ให้กบัทำงบริษัท
ด้วย เนื่องจำกประวตัิกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำร้องขอวีซ่ำ และจ ำนวนหน้ำ
หนงัสอืเดินทำง ต้องเหลอืวำ่งส ำหรับติดวีซำ่ไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ 

5. ทำ่นท่ีใสป่กหนงัสอืเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทำงนัน้ๆ 
และพำสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทำงรำชกำร ต้องไมม่ีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบริษัทได้ส ำรองที่นัง่พร้อมช ำระเงินมดัจ ำคำ่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หำกทำ่นยกเลิกทวัร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตใุด ทำง
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรียกเก็บคำ่มดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แล้วแต่สำย
กำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแล้ว แตท่ำ่นไมส่ำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมท่ี
เกิดขึน้จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอยำ่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบตัิตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูุกเฉินได้ (น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหำทำงด้ำนสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทำงเจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเทำ่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย เต็มจ ำนวันคำ่ทวัร์  
3. แจ้งยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย เต็มจ ำนวันคำ่ทวัร์ 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้ เดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับริษัทต้องน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดินทำงได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำรเลื่อน
กำรเดินทำงของทำ่น  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ ค่ำธรรมเนียม
ในกำรมดัจ ำตัว๋ และคำ่ธรรมเนียมวีซำ่ตำมที่ สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซำ่แล้วไม่ได้รับกำรอนมุตัิวีซ่ำจำกทำงสถำนทตู (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทวัร์หรือมดัจ ำมำแล้ว 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่ำ
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คำ่สว่นตำ่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซำ่ผำ่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมค่ืนคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
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9. กรณีผู้ เดินทำงไมส่ำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตผุลใดๆตำม
ทำงบริษัทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไมค่ืนคำ่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนัและบำง
โรงแรม  อำจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทำ่น แตอ่ำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรับเปลีย่นหรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทดัรัตและไม่มี

อำ่งอำบน ำ้ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนั 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิี่ไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสง่เอกสำรก่อนกำรเดินทำงอยำ่งน้อย 10 วนัท ำกำร 

-หนงัสอืเดินทำง (Passport)  
-ต้องมีอำยกุำรใช้งำนเหลอืไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง  
-หนงัสอืเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลอืส ำหรับประทบัวีซำ่อยำ่งน้อย 4 หน้ำ 
-รูปถ่ำย 
-รูปถ่ำยสหีน้ำตรงขนำด2 นิว้ จ ำนวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลงัขำวเท่ำนัน้ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้)
และกรุณำเขียนเบอร์ติดตอ่-อำชีพไว้ด้ำนหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเข้ำเมืองขำออกจำกประเทศไทย 
-พำสสปอร์ตตำ่งชำติที่เดินทำงเข้ำประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้ำออกเมืองของไทยที่มีตรำประทบัให้แนบมำ
ในเลม่พำสปอร์ตด้วย 

**ในกรณีที่มีพำสปอร์ตเล่มเก่ำและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมำเพื่อป้องกนักำรสญูหำย หำกแนบมำแล้วเกิดกำรสญูหำยทำง
บริษัทจะไมรั่บผิดชอบในทกุกรณี ** 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเตมิได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเตมิ 
 

หมายเหตุ : 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทำ่น 
2. ขอสงวนสทิธ์ิกำรเก็บคำ่น ำ้มนัและภำษีสนำมบินทกุแหง่เพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ก่อนวนัเดินทำง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำอนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ 
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วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

11 รักฉดุใจ ไหว้พระเมืองแปร มรดกโลกแหง่ลุม่น ำ้อิรวดี 3 วนั 2 คืน BY DD                                        [GQ1RGN-DD007] 

 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมลำ่ช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนดัหยดุงำน, กำร
ก่อกำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรน ำสิง่ของผิดกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อนัเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน , เกิดจำกกำร
โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุำกควำมประมำทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทัง้หมดกบัทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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