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พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง  
หงสาวด ีพระธาตุอินทรแ์ขวน 3 วัน 2 คืน 
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วดัไจค้ะวาย | เจดียช์เวมอดอว ์l พระราชวงับเุรงนอง l พระธาตอุนิทรแ์ขวน l หงสาวดี 
พระนอนชเวตาเลียว l เจดียไ์จ๊ปุ่ น l พระนอนตาหวาน l เจดียช์เวดากอง  

เจดียโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) l เทพกระซิบ l ชอ้ปป้ิงตลาดสก๊อต 

แถมฟรี!! กระเช้าขึน้พระธาตุอนิทร ์1 เทีย่ว พกัหรู 5 ดาว ทีย่่างกุ้ง  
เมนูพเิศษ สลัดกุ้งมังกร และ เป็ดปักกิง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
 
 
 
 

 
 

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินที่เมียนมารช์า้กว่า
ประเทศไทยครึง่ชั่วโมง) 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองหงสาวดี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30ชั่วโมง) 
น าท่านตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวน
มาก ทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดินสอไปบรจิาคที่วดัแหง่นีไ้ด ้
 
 

เดนิทาง ธันวาคม 62 - มีนาคม 63  

เร่ิมต้นเพยีง 11,888.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

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

วนัท่ี 2.   พระธาตอุินทรแ์ขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลยีว-เจดียไ์จ๊ปุ่ น-ยา่งกุง้-พระนอนตาหวาน-เจดียช์เวดากอง 
วนัท่ี 3.   ย่างกุง้-เจดียโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ)-เทพกระซิบ-ชอ้ปป้ิงตลาดสก๊อต-ย่างกุง้(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) 

(PG704 : 18.20-20.15) 
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กลางวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุง้แมน่ า้ยา่งคนละ 1 ตวั) 
 จากนัน้น าทา่นสกัการะ พระเจดียช์เวมอดอว ์เจดียน์ีเ้ป็นสญัลกัษณแ์หง่ความรุง่โรจนแ์หง่หงสาวดี และนบัเป็น 1 ใน 5 สิง่ 

ศกัดิ์สิทธ์ิของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า“พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ซึ่งครัง้ก่อนเป็นสถานที่
ประกอบพิธีศกัดิส์ทิธ์ิ ก่อนออกศกึของบรูพกษัตริย ์ในสมยัโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริยม์อญหรือพม่า รวมทัง้พระเจา้บเุรง
นองดว้ย และเมื่อครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทบัอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมสัการ
พระเจดียอ์งคน์ี ้ยงัเคยผา่นการพงัทลายจากแผน่ดินไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถึง 4 ครัง้ ท าใหป้ลียอดของเจดียอ์งคน์ีห้กัพงัลงมาแต่
ดว้ยความศรทัธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดียอ์งคน์ีจ้ึงไดท้ าการสรา้งเจดียช์เวมอดอวข์ึน้มาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถึง 374 
ฟตุ (ตอนแรกที่สรา้งสงู 70 ฟุต) นบัเป็นเจดียท์ี่สงูที่สดุในพม่าสว่นปลียอดที่พงัลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท้ี่มมุหนึ่งขององคเ์จดียเ์พื่อให้
พทุธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคูไ่ปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  ท่านจะไดน้มสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัดิ์สิทธ์ิและสามารถน า
ธูปไปค า้กบัยอดของเจดียอ์งคท์ี่หกัลงมาเพื่อเป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมือนดั่งค า้จนุชีวิตใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิ่งขึน้ไป 
 
 
 
 
 

  
จากนัน้น าทา่นชม พระราชวังบุเรงนอง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใชเ้ป็นศนูยก์ลางทางการปกครองและใชอ้อกวา่ราชการปี 
พ.ศ. 2142 ในสมยัพระเจา้นนัทบเุรงซึ่งพระราชวงัเดิมนัน้เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครัง้ยงัทรงพระ
เยาวแ์ละถูกจับเป็นตัวประกัน มีการค้นพบเสาและก าแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ในดินรัฐบาลพม่าจึงไดท้ าการขุดคน้และสรา้ง
พระราชวงับเุรงนองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดิมซึง่พระต าหนกัที่ประทบับรรทมสีทองเหลืองอรา่มที่ดโูดดเด่นชวนมอง
ในรูปแบบสถาปัตยกรรมพมา่และทอ้งพระโรงที่ใชอ้อกวา่การก็ดโูดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมพม่าสีทองเหลืองอรา่มทัง้ภายนอก
และภายใน **วนัที่ 10-20 เมษายนของทกุปี (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) พระราชวงัปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ปรบัโปรแกรมไปยงัวดั
พระไฝเลือ่นแทน*** 
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น าทา่นออกเดินทางสู ่ คิมปนูแคม้ป์ (เชิงเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหวา่งทางทา่นจะเห็นแมน่ า้สะโตง ซึ่ง
เป็นแมน่ า้ที่มีความสมัพนัธก์บัพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยิงพระแสงปืนขา้มแม่น า้ที่กวา้งใหญ่นีไ้ปตอ้งแม่ทพัพม่า 
จนไดร้บัชยัชนะ ถึงคิมปนูแคม้ป์ หยดุพกัเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทกุหกลอ้ขึน้บนภเูขาไจก้โ์ท เพื่อเดินทางสูโ่รงแรมที่พกั ระหว่าง
ทางชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง   
(นั่งรถบรรทกุขึน้ไปจนถึงจุดบนสดุของภเูขาไจก้โ์ทที่เป็นที่ตัง้ของพระธาตอุินทรแ์ขวน ในกรณีคณะทวัรเ์ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 
ส าหรบัรถบรรทกุขึน้บนพระธาตอุินทรแ์ขวน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใชร้ถรว่มกบัคณะอื่น ซื่งอาจใชเ้วลาพอสมควร)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิเศษ!!!! เพิ่มฟร ีนั่งกระเชา้ไฟฟ้าขึน้พระธาตอุินทรแ์ขวน(1 เที่ยว) เพื่อบริการนกัท่องเที่ยวขึน้ไปไหวพ้ระธาตสุะดวกสบายขึน้ 
ใชเ้วลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขึน้ไปถึงสถานีองคพ์ระธาต ุ(ในกรณีที่กระเชา้ปิดจะท าการนั่งรถขึน้ถึงจดุสงูสดุตามปกติ
และไมม่ีการคืนคา่ใชจ้่ายใดๆให)้ 
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เชิญชมทศันียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ “พระธาตุอินทรแ์ขวน” (ซึ่งอยู่ใกลท้ี่พกัมากใชเ้วลาเดินเพียง 10 นาที)พระธาตุ
อินทรแ์ขวน ตัง้อยู่ที่เมืองไจโ้ท อ าเภอสะเทิม เขตรฐัมอญของประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา เหนือระดบัน า้ทะเล 3,615 ฟุต มี
ลกัษณะเด่นเป็นกอ้นหินสีทองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูชนัอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหลน่และทา้ทายแรงดึงดูดของโลก
โดยไมต่กลงมา นบัเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ ที่ชาวพมา่ตอ้งไปสกัการะ   และยงัเป็นพระธาตปุระจ าปีจอ (สนุขั) ที่คนเกิดปีนีต้อ้ง
ไปนมสัการสกัการะครัง้หนึง่ในชีวิต 

ค ่า 
ที่พกั 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เดินทางเข้าสู่ที่พัก YOE YOE LAY HOTEL หรือ KYAIKHTO HOTEL 
หลงัอาหารเย็นเชิญท่านไปสกัการะพระธาตุ ตามอธัยาศยั นมสัการ เทพทนัใจ พระธาตอุินทรแ์ขวน ซึ่งเป็น นกัพรตที่มีความ
ศกัดิส์ทิธอี์กแหง่หนึง่ ทา่นสามารถนั่งสมาธิหรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะสกัการะกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่น
สูพ่ระเจดียไ์จโ้ท  ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาว  หรอืกนัลม หรอืผา้หม่ ผา้พนัคอ เบาะรองนั่งเพราะพืน้ท่ีนั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์
องคน์ีเ้ปิดตลอดคืน  (แตป่ระตเูหลก็ที่เปิดส าหรบับรุุษที่เขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น.)พระธาตอุินทรแ์ขวนนี ้เป็น
ที่มาและแรงบนัดาลใจของกวีซีไรส ์ปี พทุธศกัราช 2534 มาลา ค าจนัทร ์ที่แต่งวรรณกรรม เรื่อง “เจา้จนัทผ์มหอม   นิราศพระ

ธาตอุินทรแ์ขวน” 
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วันที ่2 
พระธาตุอินทรแ์ขวน-หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลียว-เจดยีไ์จ๊ปุ่ น-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-
เจดยีช์เวดากอง 

เช้าตรู่ 

 

เชิญทา่นสกัการะ พระธาตอุินทรแ์ขวนหรอืถวายอาหารพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทา่นจะพบกบับรรยากาศยามเชา้ที่สดช่ืน ทิวทศัน์
งดงาม ความศรทัธาของพทุธศาสนิกชนชาวพมา่ สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิบนภเูขา ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาต ุ
พิสจูนค์วามมหศัจรรยว์า่พระธาตอุงคน์ีต้ัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไมล่ม้หรอืหลน่ลงมาการท่ีกอ้นหินสทีองวางหมิ่นเหมบ่นหนา้ผามา
นานนบัพนัปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดคูลา้ยกบัลอยอยูเ่หนือหนา้ผา ราวกบัพระอนิทรน์ าไปแขวนไวก้ลาง
อากาศนบัเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์

เช้า 
 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
กลางวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บสมัภาระพรอ้มออกเดินทางกลบัสู ่หงสาวดีตามเสน้ทางเดิม ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมืองหงสาวดี  (กุง้แมน่ า้ยา่งคนละ 1 ตวั) 

 
น าทา่นสกัการะพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียวเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพมา่ มีความยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึน้โดย
พระเจา้มิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอ านาจ มีพทุธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาทต่างจาก
พระพทุธไสยาสนข์องไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองคม์ีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครัง้ก่อนพระพธุรูปองคน์ีถ้กู
ปลอ่ยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่อองักฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จึงไดพ้บ
พระนอนองคน์ี ้จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพม่าไดร้บัเอกราชก็มีการบูรณปฏิสงัขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จน
กลายเป็นพระพทุธรูปท่ีสวยงามในปัจจบุนั   อีกทัง้ยงัสามารถเลือกซือ้ของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ไมจ้นัทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมือง 
ผา้พิมพเ์ป็นรูปตา่งๆ 
จากนัน้น าทา่นชม เจดียไ์จ๊ปุ่ น ซึ่งมีอายมุากกว่า 500 ปี เป็นพระพธุรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ มีลกัษณะเ ป็นพระพทุธรูปปาง
ประทบันั่งโดยรอบทัง้ 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็นเอกลกัษณข์องศิลปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ) , 
พระโกนาคม (ทิศใต)้, พระกกุสนัโธ (ทิศตะวนัออก)และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวนัตก)สรา้งโดยสี่สาวพี่นอ้งที่อุทิศตนใหก้ับ
พระพทุธศาสนาสรา้งพระพทุธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับรุุษเพศ ซึ่งมีพระพทุธรูปองคห์นึ่งไดเ้กิดพงัทลาย
และไดม้ีการบรูณะใหมท่ าใหพ้ระพทุธรูปองคน์ีม้ีลกัษณะสวยงามแตกตา่งไปจากองคอ์ื่นๆ 
ทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองยา่งกุง้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
หลงัจากนัน้น าทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี ซึง่เป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สดุและดวงตาสวยที่สดุของประเทศ
พม่าที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลว้นเป็นมิ่งมงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจักรขา้งละองคใ์น
บริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซอ้นกันซึ่งแตกต่างกบัศิลปะ
ของไทย 
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น าท่านสกัการะ พระมหาเจดียช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดียท์องค าที่งดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลาง
เมืองยา่งกุง้ มีความสงู 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบษุราคมัอีก 2 ,317 เม็ด  มหาเจดียช์เวดากองมี
ทองค าโอบหุม้อยูน่  า้หนกัถึง 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพมา่จะใชท้องค าแทต้ีเป็นแผน่ปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองค าที่ใช้
ในการก่อสรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดียแ์หง่นีม้ากมายมหาศาลกวา่ทองค าที่เก็บอยูใ่นธนาคารชาติองักฤษเสยีอีก  รอบๆฐาน
พระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นบัรอ้ยองค ์มีซุม้ประตูสี่ดา้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและ
พลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดปี
มะเมีย และยงัเป็น 1ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า ซึ่งมีทัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากนัสกัการะทัง้กลางวนัและ
กลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนีม้ีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอศัจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท  าเป็น
ศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ที่เรยีกวา่ พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดีย ์ภายในประดษิฐานพระประธาน
ส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

ค ่า 
ที่พกั 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าคณะเขา้สูท่ี่พกั GRAND MERCURE หรอื SULE SHANGRI-LA หรอืเทียบเทา่ (ระดบั 5 ดาว) 

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

  

เช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
นมสัการ เจดียโ์บตะทาวน ์ซึง่โบตะทาวน ์แปลว่า เจดียน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บตะทาวนน์ีแ้ละทรงน าพระเกศ
ธาต ุไว ้1 เสน้ ก่อนที่จะน าไปบรรจทุี่เจดียช์เวดากองและเจดียส์  าคญัอื่นๆ เมื่อเดินเขา้ไปในเจดียส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุ
ไดอ้ยา่งใกลชิ้ด  นอกจากนีย้งัมีสิง่ที่นา่ชมภายในบรเิวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพธุรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามือ เป็น
พระพทุธรูปปางมารวิชยัที่มีลกัษณะงดงามยิง่นกั ตามประวตัิวา่เคยประดษิฐานอยูใ่นพระราชวงัมณัฑะเลย ์ครัง้เมื่อพมา่ตกเป็น
อาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนยา้ยไปยังพิพิธภณัฑก์ัลป์กัตตาในอินเดีย ท าใหร้อดพน้จากระเบิดของฝ่าย
พนัธมิตรที่ถลม่พระราชวงัมณัฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรูปองคน์ีถ้กูจดัแสดงที่พิพิธภณัฑว์ิกตอเรียและแอลเบิรต์  และ
ดา้นซา้ยมือจะเป็นรูปป้ัน นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยที่เช่ือว่าเมื่อ
อธิษฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจจากนัน้น าทา่น 
 
 
 
 
 
 

 



8 พมา่ ไหวพ้ระ บญุใหญ่ 2 วนั 1 คืน BY PG                                                                               [GQ1RGN-PG002] 

 

 

อัตราค่าบริการ : พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวด ีพระธาตุอนิทรแ์ขวน 3 วัน 2 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยว 

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

31 ธ.ค.62 – 02 ม.ค. 63 14,888 14,888  14,888  5,500 

10 ม.ค. .- 12 ม.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

11 ม.ค. .- 13 ม.ค. 63 11,888 11,888  11,888  4,500 

17 ม.ค. .- 19 ม.ค. 63 11,888 11,888  11,888  4,500 

18 ม.ค. .- 20 ม.ค. 63 11,888 11,888  11,888  4,500 

24 ม.ค. .- 26 ม.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

สกัการะ เทพกระซิบ “อะมาดอวเ์ม๊ียะ”ตามต านานกลา่ววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรง
กลา้รกัษาศีล ไมย่อมกินเนือ้สตัวจ์นเมื่อสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนตัซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้  การบชูานัน้จะตอ้ง
กระซิบขอพรที่ขา้งหูเบาๆ และบูชาดว้ยมะพรา้ว  กลว้ยนากที่เขาจัดไวเ้ป็นชุดแลว้ นอกจากนีย้งันิยมบูชาดว้ยน า้นม และ
ขา้วตอก รวมทัง้ดอกไม ้ ซึง่มกัจะเป็นดอกมหาหงส ์ที่คนพมา่นิยมใชบ้ชูาพระกนัทั่วไป 

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

บ่าย 
 

จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมืองที่ตลาด“สก๊อตมารเ์ก็ต”ซึง่สรา้งเมื่อครัง้พมา่ยงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษให้
ท่านไดเ้ลือกชมและเลือกซือ้สินคา้ที่ระลึกพืน้เมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลกัพระพุทธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทา
นาคา ผา้ปักพืน้เมือง เครือ่งเงิน ไขม่กุ และหยกพมา่ 
***ตลาดสก็อตจะปิดช่วง 10-20 เม.ย. ของทกุปี(เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) จะเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยน าคณะไปยงั
หา้งสรรพสนิคา้ของยา่งกุง้แทน** 

 

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

แอรแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG704 (มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
20.15 น. คณะเดินทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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25 ม.ค. .- 27 ม.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

31 ม.ค. .- 20 ก.พ. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

01 ก.พ. .- 03 ก.พ. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

07 ก.พ. .- 09 ก.พ. 63 13,888 13,888  13,888  5,500 

08 ก.พ. .- 10 ก.พ. 63 13,888 13,888  13,888  5,500 

14 ก.พ. .- 16 ก.พ. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

15 ก.พ. .- 17 ก.พ. 63 11,888 11,888  11,888  4,500 

21 ก.พ. .- 23 ก.พ. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

22 ก.พ. .- 24 ก.พ. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

06 มี.ค .- 08 มี.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

07 มี.ค .- 09 มี.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

13 มี.ค .- 15 มี.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

14 มี.ค .- 16 มี.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

20มี.ค .- 22 มี.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

21 มี.ค .- 23 มี.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

27 มี.ค .- 29 มี.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

28 มี.ค .- 30 มี.ค. 63 12,888 12,888  12,888  4,500 

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

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.         กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท หรือ ช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ในกรณีที่ค่าทวัรร์าคาต ่ากว่า 10,000 บาท 

โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
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6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง(PASSPORT) 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิเช่นคา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ที่สั่งพิเศษ(มินิบาร,์ น า้ดื่ม, บหุรี่, เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), คา่

โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ก าหนด,  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่ง
การเดินทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรบัหนงัสอืเดินทางตา่งชาตแิละผูถื้อเอกสารตา่งดา้วตอ้งยื่นวีซา่เขา้
ประเทศพมา่มีคา่ธรรมเนยีม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วีซา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยื่น
วีซา่ 5-7 วนัท าการ ยกเวน้ หนงัสอืเดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยื่นวซีา่ 

4. คา่หอ้งพกัเดีย่วตามอตัรา 
5. คา่น ากลอ้งถา่ยรูป และกลอ้งวีดโีอเขา้วดั 
6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมคัคเุทศก)์ 
8. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
9. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและทิปพนกังานขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
10. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
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***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวิสยัตา่งๆที่ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถึงผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดินทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไ์ด้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซ่ึงจะมี

ผลบังคับใชต้ั้งแต่วนัที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายืน่วีซ่าเข้าออกปกติอกี 

ทางทวัรจ์ะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวันคา่ทวัร ์ 
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวันคา่ทวัร ์
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
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3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่
มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสง่เอกสารก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 

-หนงัสอืเดินทาง (Passport)  
-ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
-หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรบัประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน , สติก๊เกอรใ์ชไ้มไ่ด)้
และกรุณาเขียนเบอรต์ิดตอ่-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอรต์ตา่งชาติที่เดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัใหแ้นบ
มาในเลม่พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีที่มีพาสปอรต์เลม่เก่าและซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพื่อป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกิดการสญูหายทาง
บรษัิทจะไมร่บัผิดชอบในทกุกรณี ** 

 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เตมิได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

หมายเหต ุ: 
 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
 2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
 4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
 5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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