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วัดไจ๎คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอว์ l พระราชวงับุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l หงสาวดี 
พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๏ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง  

เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) l เทพกระซิบ l ช๎อปป้ิงตลาดสก๏อต 
แถมฟรี!! กระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์ 1 เที่ยว 

พักหรู 5 ดาว ที่ย่างกุ้ง  
เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร และ เป็ดปกักิ่ง 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 62  

เริ่มต้นเพียง 11,888.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ยํางกุ๎ง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40)-หงสาวดี-วัดไจ๎คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์- 
พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน 

วันที่ 2.   พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๏ปุ่น-ยํางกุ๎ง-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง 
วันที่ 3.   ยํางกุ๎ง-เจดีย์โบตะทาวน ์(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-ช๎อปป้ิงตลาดสก๏อต-ยํางกุ๎ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

(PG704 : 18.20-20.15) 

พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง  
หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40) 
หงสาวด-ีวัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว-์พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน 

06.00 น. พร๎อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ๎าหน๎าที่ คอยให๎การต๎อนรับ 
08.45 น. ออกเดินทางสูํกรุงยํางกุ๎ง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG701 
09.40 น. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน 

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยํางกุ๎ง ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว (เวลาท๎องถ่ินที่เมียนมาร์ช๎ากวํา
ประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 
นําทํานเดินทางสูํเมืองหงสาวดี (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.30ชั่วโมง) 
นําทํานตักบาตรพระสงฆ์กวํา 1,000 รูป ที ่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวน
มาก ทํานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหํงนี้ได๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(กุ๎งแมํน้ํายํางคนละ 1 ตัว) 
 จากนั้นนําทํานสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แหํงความรุํงโรจน์แหํงหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่ง 

ศักดิ์สิทธิ์ของพมํา คนไทยนิยมเรียกวํา“พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ๎า ซ่ึงครั้งกํอนเป็นสถานที่
ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ กํอนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไมํวําจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพมํา รวมทั้งพระเจ๎าบุเรง
นองด๎วย และเม่ือครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูํในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการ
พระเจดีย์องค์น้ี ยังเคยผํานการพังทลายจากแผํนดินไหวครั้งใหญํมาแล๎วถึง 4 ครั้ง ทําให๎ปลียอดของเจดีย์องค์นี้หักพังลงมา
แตํด๎วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีตํอเจดีย์องค์นี้จึงได๎ทําการสร๎างเจดีย์ชเวมอดอว์ข้ึนมาใหมํในปีพ .ศ.2497 ด๎วยความสูงถึง 
374 ฟุต (ตอนแรกที่สร๎างสูง 70 ฟุต) นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพมําสํวนปลียอดที่พังลงมาก็ได๎ตั้งไหว๎ที่มุมหนึ่งขององค์เจดีย์
เพ่ือให๎พุทธศาสนิกชนได๎กราบไหว๎บูชาควบคูํไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน  ทํานจะได๎นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และ
สามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคล ซ่ึงเปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตให๎เจริญรุํงเรืองยิ่งข้ึนไป 
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จากนั้นนําทํานชม พระราชวังบุเรงนอง สร๎างข้ึนในปี พ.ศ. 2109 เพ่ือใช๎เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช๎ออกวําราชการ
ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ๎านันทบุเรงซ่ึงพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเม่ือครั้งยังทรง
พระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน มีการค๎นพบเสาและกําแพงเดิมที่ถูกฝังอยูํในดินรัฐบาลพมําจึงได๎ทําการขุดค๎นและสร๎าง
พระราชวังบุเรงนองข้ึนมาใหมํ โดยถอดแบบจากของเดิมซ่ึงพระตําหนักที่ประทับบรรทมสีทองเหลืองอรํามที่ดูโดดเดํนชวน
มองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพมําและท๎องพระโรงที่ใช๎ออกวําการก็ดูโดดเดํนด๎วยสถาปัตยกรรมพมําสีทองเหลืองอรํามทั้ง
ภายนอกและภายใน **วันที่ 10-20 เมษายนของทุกปี (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) พระราชวังปิดไมํให๎เข๎าชม ปรับโปรแกรม
ไปยังวัดพระไฝเล่ือนแทน*** 
 
 
 
 
 
 
 
นําทํานออกเดินทางสูํ  คิมปูนแค๎มป ์(เชิงเขาไจ๎ก์โท) ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหวํางทางทํานจะเห็นแมํน้ําสะโตง 
ซ่ึงเป็นแมํน้ําที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปืนข๎ามแมํน้ําที่กว๎างใหญํนี้ไปต๎องแมํทัพ
พมํา จนได๎รับชัยชนะ ถึงคิมปูนแค๎มป ์หยุดพักเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกล๎อข้ึนบนภูเขาไจ๎ก์โท เพ่ือเดินทางสูํโรงแรมที่พัก 
ระหวํางทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข๎างทาง   
(นั่งรถบรรทุกข้ึนไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจ๎ก์โทที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน ในกรณีคณะทัวร์เดินทางไมํถึง 15 
ทําน สําหรับรถบรรทุกข้ึนบนพระธาตุอินทร์แขวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใช๎รถรํวมกับคณะอ่ืน ซ่ืงอาจใช๎เวลาพอสมควร)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิเศษ!!!! เพ่ิมฟรี นั่งกระเช๎าไฟฟ้าข้ึนพระธาตุอินทร์แขวน(1 เที่ยว) เพ่ือบริการนักทํองเที่ยวข้ึนไปไหว๎พระธาตุสะดวกสบาย
ข้ึน ใช๎เวลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีข้ึนไปถึงสถานีองค์พระธาตุ (ในกรณีที่กระเช๎าปิดจะทําการนั่งรถข้ึนถึงจุดสูงสุด
ตามปกติและไมํมีการคืนคําใช๎จํายใดๆให๎) 
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เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ “พระธาตุอินทร์แขวน” (ซ่ึงอยูํใกล๎ที่พักมากใช๎เวลาเดินเพียง 10 นาที)พระธาตุ
อินทร์แขวน ตั้งอยูํที่เมืองไจ๎โท อําเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพมํา อยูํบนยอดเขา เหนือระดับน้ําทะเล 3,615 ฟุต มี
ลักษณะเดํนเป็นก๎อนหินสีทองขนาดใหญํ ตั้งอยูํบนหน๎าผาสูงชันอยํางหม่ินเหมํ เหมือนจะหลํนและท๎าทายแรงดึงดูดของโลก
โดยไมํตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพมําต๎องไปสักการะ   และยังเป็นพระธาตุประจําปีจอ (สุนัข) ที่คนเกิดปีนี้
ต๎องไปนมัสการสักการะครั้งหนึ่งในชีวิต 

ค่่า 
ที่พัก 

รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
เดินทางเข้าสู่ที่พัก YOE YOE LAY HOTEL หรือ KYAIKHTO HOTEL 
หลังอาหารเย็นเชิญทํานไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน ซ่ึงเป็น นักพรตที่มีความ
ศักดิ์สิทธ์อีกแหํงหนึ่ง ทํานสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได๎ตลอดคืน ถ๎าจะสักการะกลางแจ๎งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่
ยื่นสูํพระเจดีย์ไจ๎โท  ควรเตรียมเสื้อกันหนาว  หรือกันลม หรือผ๎าหํม ผ๎าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพ้ืนที่นั่งมีความเย็นมาก 
พระเจดีย์องค์น้ีเปิดตลอดคืน  (แตํประตูเหล็กที่เปิดสําหรับบุรุษที่เข๎าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00น.)พระธาตุอินทร์
แขวนน้ี เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร์ ที่แตํงวรรณกรรม เรื่อง “เจ๎าจันท์ผม

หอม   นิราศพระธาตุอินทร์แขวน” 

วันที่ 2 
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-
เจดีย์ชเวดากอง 

เช้าตรู่ 

 

เชิญทํานสักการะ พระธาตุอินทร์แขวนหรือถวายอาหารพระธาตุอินทร์แขวน ทํานจะพบกับบรรยากาศยามเช๎าที่สดชื่น 
ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพมํา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถํายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระ
ธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์วําพระธาตุองค์นี้ตั้งอยูํได๎อยํางไร โดยไมํล๎มหรือหลํนลงมาการที่ก๎อนหินสีทองวางหม่ินเหมํบน
หน๎าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเม่ือมองจากด๎านลํางข้ึนไปก็ดูคล๎ายกับลอยอยูํเหนือหน๎าผา ราวกับพระอินทร์นําไปแขวน
ไว๎กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์ 

เช้า บริการอาหารเช๎าณห๎องอาหารของโรงแรม 
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 เก็บสัมภาระพร๎อมออกเดินทางกลับสํู หงสาวดีตามเส๎นทางเดิม ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
 กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวด ี (กุ๎งแมํน้ํายํางคนละ 1 ตัว) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทํานสักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวเป็นที่เคารพนับถือของชาวพมํา มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สร๎างข้ึน
โดยพระเจ๎ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาทตําง
จากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด๎านหลังพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม เม่ือครั้งกํอนพระพุธรูปองค์
นี้ถูกปลํอยให๎ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐทํามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เม่ืออังกฤษสร๎างทางรถไฟสายพมํา จึง
ได๎พบพระนอนองค์น้ี จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพมําได๎รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหมํ โดยทาสีและปิดทองใหมํ จน
กลายเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามในปัจจุบัน   อีกทั้งยังสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไม๎แกะสลัก ไม๎จันทร์หอม  ผ๎าปัก
พ้ืนเมือง ผ๎าพิมพ์เป็นรูปตํางๆ 
จากนั้นนําทํานชม เจดีย์ไจ๏ปุ่น ซ่ึงมีอายุมากกวํา 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญํ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปาง
ประทับน่ังโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ด๎วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ) , 
พระโกนาคม (ทิศใต๎), พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก)และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)สร๎างโดยสี่สาวพ่ีน๎องที่อุทิศตนให๎กับ
พระพุทธศาสนาสร๎างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไมํข๎องแวะกับบุรุษเพศ ซ่ึงมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งได๎เกิดพังทลาย
และได๎มีการบูรณะใหมํทําให๎พระพุทธรูปองค์น้ีมีลักษณะสวยงามแตกตํางไปจากองค์อ่ืนๆ 
ทํานเดินทางกลับสูํเมืองยํางกุ๎ง (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
หลังจากนั้นนําทํานสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซ่ึงเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศ
พมําที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล๎วนเป็นม่ิงมงคลสูงสุด  ประกอบด๎วยลายลักษณธรรมจักรข๎างละองค์ใน
บริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล๎อมด๎วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซ๎อนกันซ่ึงแตกตํางกับศิลปะ
ของไทย 

 
นําทํานสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คูํบ๎านคูํเมืองพมํา เป็นเจดีย์ทองคําที่งดงาม ตั้งเดํนเป็นสงําอยูํกลาง
เมืองยํางกุ๎ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด๎วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมี
ทองคําโอบหุ๎มอยูํน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชํางชาวพมําจะใช๎ทองคําแท๎ตีเป็นแผํนปิดองค์เจดีย์ไว๎รอบ วํากันวําทองคําที่
ใช๎ในการกํอสร๎างและซํอมแซมพระมหาเจดีย์แหํงนี้มากมายมหาศาลกวําทองคําที่เก็บอยูํในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆ
ฐานพระมหาเจดีย์รายล๎อมด๎วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร๎อยองค์ มีซ๎ุมประตูสี่ด๎าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด๎วยเพชร
และพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได๎บรรจุเส๎นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ๎าจํานวน 8 เส๎น เป็นพระธาตุประจําปี
เกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมํา ซ่ึงมีทั้งผู๎คนชาวพมํา และชาวตํางชาติพากันสักการะทั้งกลางวัน
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และกลางคืนอยํางไมํขาดสาย ณ ที่แหํงนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยํางนําอัศจรรย์ ไมํวําจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทํา
เป็นศาลาโถงครอบด๎วยหลังคาทรงปราสาทซ๎อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกวํา พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระ
ประธานสําหรับให๎ประชาชนมากราบไหว๎บูชา 

ค่่า 
ที่พัก 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําคณะเข๎าสูํที่พัก GRAND MERCURE หรือ SULE SHANGRI-LA หรือเทียบเทํา (ระดับ 5 ดาว) 
 

วันที่ 3 
ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกา
ลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-20.15) 

  

เช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริการอาหารเช๎าณห๎องอาหารของโรงแรม 
นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน ์ซ่ึงโบตะทาวน ์แปลวํา เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได๎สร๎างเจดีย์โบตะทาวน์น้ีและทรงนําพระเกศ
ธาต ุไว๎ 1 เส๎น กํอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สําคัญอ่ืนๆ เม่ือเดินเข๎าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศา
ธาตุได๎อยํางใกล๎ชิด  นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่นําชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์  คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารด๎าน
ขวามือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติวําเคยประดิษฐานอยูํในพระราชวังมัณฑะเลย์  ครั้ง
เม่ือพมําตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย๎ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทําให๎รอดพ๎นจาก
ระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถลํมพระราชวังมัณฑะเลย์ ตํอมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรีย
และแอลเบิร์ต  และด๎านซ๎ายมือจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาวพมํารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว๎บูชา 
ด๎วยที่เชื่อวําเม่ืออธิษฐานสิ่งใดแล๎วจะสมปรารถนาทันใจจากนั้นนําทําน 

สักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอว์เม๊ียะ”ตามตํานานกลําววํา นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยําง
แรงกล๎ารักษาศีล ไมํยอมกินเน้ือสัตว์จนเม่ือสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาวพมําเคารพกราบไหว๎กันมานานแล๎ว  การบูชานั้น
จะต๎องกระซิบขอพรที่ข๎างหูเบาๆ และบูชาด๎วยมะพร๎าว  กล๎วยนากที่เขาจัดไว๎เป็นชุดแล๎ว นอกจากนี้ยังนิยมบูชาด๎วยน้ํานม 
และข๎าวตอก รวมทั้งดอกไม๎  ซ่ึงมักจะเป็นดอกมหาหงส์ ที่คนพมํานิยมใช๎บูชาพระกันทั่วไป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ๎งมังกร) 
**วันที่ 10-20 เมษายนของทุกปี ร๎านหยุดทําการ จะเปล่ียนไปทานร๎านอ่ืนแทนและปรับเป็นเมนูปกติ** 

บ่าย 
 

จากนั้นนําทํานเลือกซ้ือสินค๎าพ้ืนเมืองที่ตลาด“สก๏อตมาร์เก็ต”ซ่ึงสร๎างเม่ือครั้งพมํายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ
ให๎ทํานได๎เลือกชมและเลือกซ้ือสินค๎าที่ระลึกพ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก เชํน ไม๎แกะสลักพระพุทธรูปไม๎หอมแกะสลัก แป้ง
ทานาคา ผ๎าปักพ้ืนเมือง เครื่องเงิน ไขํมุก และหยกพมํา 
***ตลาดสก็อตจะปิดชํวง 10-20 เม.ย. ของทุกป(ีเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) จะเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยนําคณะไปยัง
ห๎างสรรพสินค๎าของยํางกุ๎งแทน** 

 

 
18.20 น. ออกเดินทางยํางกุ๎ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-20.15) โดยสายการบินบางกอก

แอร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG704 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
20.15 น. คณะเดินทางถึงทําอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมด๎วยความประทับใจ 

  



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 : -

7 พมํา ไหว๎พระ บุญใหญํ 2 วัน 1 คืน BY PG                                                                               [GQ1RGN-PG002] 
 

อัตราค่าบริการ : พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวด ีพระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 

ก่าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

25 ต.ค.62 – 27 ต.ค. 62  11,888 11,888  11,888  4,500   

26 ต.ค.62 – 28 ต.ค. 62  11,888 11,888  11,888  4,500   

01 พ.ย.62 – 03 พ.ย.62  12,888 12,888  12,888  4,500   

02 พ.ย.62 – 04 พ.ย.62  12,888 12,888  12,888  4,500   

08 พ.ย.62 – 10 พ.ย.62  12,888 12,888  12,888  4,500   

09 พ.ย.62 – 11พ.ย.62  12,888 12,888  12,888  4,500   

14 พ.ย.62 – 16 พ.ย.62  12,888 12,888  12,888  4,500   

15 พ.ย.62 – 17 พ.ย.62  12,888 12,888  12,888  4,500   

22 พ.ย.62 – 24 พ.ย.62  12,888 12,888  12,888  4,500   

23 พ.ย.62 – 25 พ.ย.62  12,888 12,888  12,888  4,500   

28 พ.ย.62 – 30 พ.ย.62  12,888 12,888  12,888  4,500   

29 พ.ย.62 – 01 ธ.ค.62  12,888 12,888  12,888  4,500   

05 ธ.ค.62 – 07 ธ.ค. 62  13,888 13,888  13,888  4,500   

06 ธ.ค.62 – 08 ธ.ค. 62  13,888 13,888  13,888  4,500   

07 ธ.ค.62 – 09 ธ.ค. 62  13,888 13,888  13,888  4,500   

13 ธ.ค.62 – 15 ธ.ค. 62  12,888 12,888  12,888  4,500   

14 ธ.ค.62 – 16 ธ.ค. 62  12,888 12,888  12,888  4,500   

19 ธ.ค.62 – 21 ธ.ค. 62  12,888 12,888  12,888  4,500   

20 ธ.ค.62 – 22 ธ.ค. 62  12,888 12,888  12,888  4,500   

22 ธ.ค.62 – 24 ธ.ค. 62  12,888 12,888  12,888  4,500   

30 ธ.ค.62 – 01 ม.ค. 63  16,888 16,888  16,888  5,500   

31 ธ.ค.62 – 02 ม.ค. 63 16,888 16,888  16,888  5,500   

      

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อทา่น*** 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        กรุณาชําระมัดจํา ทํานละ 10,000 บาท หรือ ชําระคําทัวร์เต็มจํานวน ในกรณีที่คําทัวร์ราคาต่ํากวํา 10,000 บาท 

โดยโอนเข๎าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได๎รับเงินมัดจําแล๎วเทํานั้น 
2. สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผู๎ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวยื่นวีซําภายใน 

3 วันนับจากวันจอง หากไมํสํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เม่ือได๎รับการยืนยันวํากรุ๏ปออกเดินทางได๎ ลูกค๎าจัดเตรียมเอกสารให๎การขอวีซําได๎ทันที 
4. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่ กํอนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํ รับผิดชอบ คําใช๎จํายที่
เกิดข้ึน 

5. การยื่นวีซําในแตํละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซําไมํเหมือนกัน ทั้งแบบหมํูคณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทํานสามารถสอบถามข๎อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกํอนการจองได๎จากทาง
เจ๎าหน๎าที่ 

6. หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมํ
สะดวกในการเดินทางทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมํูคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  คําตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร๎อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

อยูํตํอ จะต๎องไมํเกินจํานวนวัน และอยูํภายใต๎เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ 
3. คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คําห๎องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทํา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คําอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการ 
7. คําประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต๎องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได๎จากเจ๎าหน๎าที่) 
 คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทางวงเงินไมํเกินทํานละ 1,000,000 บาท  
 คํารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมํเกินทํานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส่าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติม

กับทางบริษัทได้  
 เบี้ยประกันเริ่มต๎น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มต๎น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุตั้งแตํแรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท] 
8. คํามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมํรวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. คําภาษีมูลคําเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จําย 3 % 
 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 

1. คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
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2. คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิเชํนคําอาหาร, คําเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ําดื่ม, บุหรี,่ เหล๎า, เบียร์ ฯลฯ), คํา
โทรศัพท์ , คําซักรีด, คําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คําน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวํา
กําหนด,  คํารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คํากระเป๋าเดินทางหรือของมีคําที่สูญหาย
ในระหวํางการเดินทางเป็นต๎น 

3. คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศพมําสําหรับหนังสือเดินทางตํางชาติและผู๎ถือเอกสารตํางด๎าวต๎องยื่นวีซําเข๎า
ประเทศพมํามีคําธรรมเนียม 1,600 บาทตํอทําน และคําบริการยื่นวีซํา 500 บาทตํอทําน ใช๎ระยะเวลาในการ
ยื่นวีซํา 5-7 วันทําการ ยกเว๎น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไมํต๎องยื่นวีซํา 

4. คําห๎องพักเดี่ยวตามอัตรา 
5. คํานํากล๎องถํายรูป และกล๎องวีดีโอเข๎าวัด 
6. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง 
7. คําทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล๎วแตํความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก์) 
8. คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
9. คําทิปมัคคุเทศก์ท๎องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาํน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยตํางๆที่ไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหน๎า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู๎รํวมเดินทางเป็นสําคัญ*** 
 

หมายเหตุ : สําหรับผ๎ูเดินทางที่อายุไมํถึง 18 ปี และไมํได๎เดินทางกับบิดา มารดา ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎บุตรเดินทาง
ไปตํางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด๎วย 

 
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่าน

ท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ่านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอีก 

ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพ่ิมอีกท่านละ 1,000 บาท** 

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวซี่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซําเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชํบริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต๎องจะชํวยให๎การ
พิจารณา ของสถานทูตงํายข้ึน 

2. กรณีทํานใดต๎องใช๎พาสปอร์ตเดินทาง ชํวงระหวํางยื่นวีซํา หรือ กํอนเดินทางกับทางบริษัท ทํานต๎องแจ๎งให๎ทาง
บริษัทฯ ทราบลํวงหน๎าเพ่ือวางแผนในการขอวีซําของทําน ซ่ึงบางสถานทูตใช๎เวลาในการพิจารณาวีซําที่
คํอนข๎างนานและอาจไมํสามรถดึงเลํมออกมาระหวํางการพิจารณาอนุมัติวีซําได๎  

3. สําหรับผ๎ูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูํตํางประเทศ จะต๎องดําเนินเรื่องการขอวีซําด๎วยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยูํเทํานั้น 

4. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล๎วต่ํากวํา 6 
เดือน ผู๎เดินทางต๎องไปยื่นคําร๎องขอทําหนังสือเดินทางเลํมใหมํ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลํมเกํา ให๎กับ



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 : -

10 พมํา ไหว๎พระ บุญใหญํ 2 วัน 1 คืน BY PG                                                                               [GQ1RGN-PG002] 
 

ทางบริษัทด๎วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทํานจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่งในการยื่นคําร๎องขอวีซํา และ
จํานวนหน๎าหนังสือเดินทาง ต๎องเหลือวํางสําหรับติดวีซําไมํต่ํากวํา 3 หน๎า 

5. ทํานทีใ่สํปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอปกหนังสือเดินทาง
นั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต๎องไมํมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตํงเติมใดๆ 
ในเลํม 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได๎สํารองที่นั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว  หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000  – 5,000 บาท  
แล๎วแตํสายการบินและชํวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคําใช๎จําย
ตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยํางน๎อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูํบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู๎ที่จะนั่งต๎องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เชํน ต๎องเป็นผู๎ที่มีรํางกายแข็งแรง และชํวยเหลือผู๎อ่ืนได๎อยํางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชํน 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได๎ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมํใชํผู๎ที่มีปัญหาทางด๎านสุขภาพและรํางกาย 
และอํานาจในการให๎ที่นั่ง Long leg ข้ึนอยูํกับทางเจ๎าหน๎าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทํานั้น 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ๎งยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกํอนการเดินทาง คืนคําใช๎จํายทั้งหมด 
2. แจ๎งยกเลิกภายใน 30-44 วันกํอนเดินทาง เก็บคําใช๎จําย เต็มจํานัวนคําทัวร์  
3. แจ๎งยกเลิกภายใน 16-29 วันกํอนเดินทาง เก็บคําใช๎จําย เต็มจํานัวนคําทัวร์ 
4. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะเดินทางไมํ

ครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว๎ (30ทํานข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและผู๎เดินทาง
อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทําน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซ่ึงจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทําน  ไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎คือ 
คําธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคําธรรมเนียมวีซําตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และทํานได๎ชําระคําทัวร์หรือมัดจํา
มาแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดข้ึนจริง เชํน คําวีซําและคําบริการยื่นวีซํา / คํามัดจําตั๋ว
เครื่องบิน หรือคําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล๎ว) คําสํวนตํางในกรณีที่กรุ๏ปออกเดินทางไมํครบตาม
จํานวน  

8. กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 
9. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ ไมํวําเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว (Single) ,ห๎อง

คูํ (Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 ทําน/3 เตียง (Triple Room) ห๎องพักตํางประเภทอาจจะไมํติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน แตํอาจจะได๎เป็น 1 เตียงใหญํกับ 1 เตียงพับเสริม 
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2. โรงแรมในยุโรปสํวนใหญํอาจจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงข้ึนมากและห๎องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย๎ายเมืองเพ่ือให๎เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัตและ

ไมํมีอํางอาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกัน 
 
เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส่าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติท่ีไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสํงเอกสารกํอนการเดินทางอยํางน๎อย 10 วันทําการ 

-หนังสือเดินทาง (Passport)  
-ต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  
-หนังสือเดินทาง ต๎องมีหน๎าเหลือสําหรับประทับวีซําอยํางน๎อย 4 หน๎า 
-รูปถําย 
-รูปถํายสีหน๎าตรงขนาด2 นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใช๎รูปสีพ้ืนหลังขาวเทํานั้น ถํายไว๎ไมํเกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช๎
ไมํได๎)และกรุณาเขียนเบอร์ติดตํอ-อาชีพไว๎ด๎านหลังรูป 
-ใบตรวจคนเข๎าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตตํางชาติที่เดินทางเข๎าประเทศไทยจะต๎องมีใบตรวจคนเข๎าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให๎
แนบมาในเลํมพาสปอร์ตด๎วย 

**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเลํมเกําและซอง(ปก)ไมํต๎องแนบมาเพ่ือป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล๎วเกิดการสูญหาย
ทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบในทุกกรณี ** 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 
หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู๎รํวมคณะไมํถึง 10 ทําน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคํานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกํอนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ 
 4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน, การประท๎วง, การนัดหยุดงาน

, การกํอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน , เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง 
 6. เม่ือทํานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับ

เงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ ทั้งหมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต๎องแจ๎งลํวงหน๎า ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได๎ตามความเหมาะสม 
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