
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอนิทร์แขวน 
             (-/กลางวัน/เย็น) 
04.30น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  ประตู 6 

Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน SL 200 

**ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลีย่นเวลาเดินทางขาไป โดยออกจากสนามบินดอนเมือง 
กรุงทพฯ เวลา 06.45น. และถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง พม่า เวลา 07.35น. ** 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ่นท่ีเมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค
(Bago)ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิง่ใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจาก
เมืองยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 



 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่น ้าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 

หลงัอาหารน าท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  
บูชาสถานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวม
อดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ้า น าท่านนมสัการ 
ยอดเจดียห์ักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกัน
ว่าเป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชของไทย เคยมาสักการะ 
เจดีย์องค์น้ีเป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่าง
ศิลปะพม่ าและศิลปะของมอญได้อย่ าง
กลมกลืน พระเจดีย์สูง377 ฟุตสูงกว่า พระ
เจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้ าหนกัท่ี
มหาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงัคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิ -
สิทธ์โดยแท ้ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษฐานอนัศักดิ์สิทธิ์ และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดีย์องค์ท่ีหักลงมา
เพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดั่งค า้จุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองย่ิงขึน้ไป 

จากนั้น น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลงัก์ผึง้(KanbawzaThardi Palace)ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขดุคน้และบูรณปฏิสังขรณ์
เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ 
พระเจา้บุเรงนองท่านผูท่ี้ไดรั้บค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่ง
น้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอา้งอิง
จากพงศาวดาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บ่าย  เดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กท่ีขา้มผ่านชมแม่น ้าสะโตงสถานท่ี

ส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่า
ไล่ตามซ่ึงน าทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากองหนา้ของ
พม่าตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้ าสะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้ าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิให้ขา้ศึกขา้ม
ตามมาได ้ไดมี้การปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้ าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุ
รกรรมาแม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ี
ใชย้ิงสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาวา่“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้ าสะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธ
อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภคยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถึง คิม้ปูนแค้มป์ซ่ึงเป็นจุดส าหรับท า
การเปล่ียนเป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวท่ีจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้)ใช้เวลา
เดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  
พิเศษสุด!! น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่สถานีพระธาตุใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอนั
สวยงามอกีแบบของการขึน้ชมพระธาตุอนิแขวน 
**หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติท่ีไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็นขึ้น
รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี** 
พกัที ่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อนิแขวนได้แค่คร้ังเดียวค่ะ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
เชิญทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัยน าท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอนิทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden 

Rock)แปลวา่ กอ้นหินทอง อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยู่
บนกอ้นหินกลมๆ ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาอยา่งหม่ินเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระ
ธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนน้ีให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณี
บนสรวงสวรรคโ์ดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ3 คร้ังผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ
พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ 
ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพ่ือปิดทององค์พระธาตุอนิทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วน
สุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้**ส าหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่น
ทองค าเปลวราคาเร่ิมต้น 2,000 จ๊าต/ชุด** 

ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรมจากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอด
ทั้งคืนแต่ประตูเหลก็ท่ีเปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่ม
ผ้าพนัคอเบาะรองนั่งเน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีนั้นมีความเย็นมาก 

 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สร้างเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวท่ีขึน้ไปกราบนมัสการ
พระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจ ากัด แต่ได้เร่ืองความสะดวกจากการ

เดินทาง บางโรงแรมมีเป็นห้องพดัลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้  
 

วันท่ีสอง พระธาตุอนิทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลยีว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง 
 พระมหาเจดย์ีชเวดากอง       (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 

 

05.00 น.   อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบันะคะ ส าหรับอาหารท่ีจะใส่
บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีร้านคา้จ าหน่ายราคาอาหารเร่ิมตน้ชุดละ 3,000-10,000จ๊าตดอกไมธู้ปเทียนเร่ิมตน้ชุดละ
2,000จ๊าต 

06.30 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   เดินทางกลบั เปลีย่นน่ังรถบรรทุกหกล้อถึงคิมปุนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี  
จากนั้น  น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ท่ีวัดไจ้คะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็น

จ านวนมากท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวัดแห่งนีไ้ด้ 
จากนั้น  น าชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha)สร้าง

ในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่ง
โดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย 
องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ 
(ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ กบัพระพุทธเจา้
ในอดีต สามพระองคค์ือพระพุทธเจา้มหากสัส
ปะ ทิศตะวนัตก)เล่ากนัวา่สร้างขึ้นโดยสตรีส่ีพี่
น้องท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์
สาบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวิต ต่อมา 
1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่าลือกนัวา่ท าใหพ้ระพุทธรูปองคน์ั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทนัที  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่น ้าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 
บ่าย    นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธ

ลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็นพระนอน
ท่ีงดงามท่ีสุดของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีท่ียา่งกุง้ แต่ก็
งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท เป็นลกัษณะท่ีไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย 

จากนั้น   สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานพระพุทธรูปนอนท่ีมีความ
ยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

เยน็ น าท่านชมและนมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศ
พม่าอายกุวา่สองพนัหา้ร้อยกวา่ปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุด
ในพม่าสถานท่ีแห่งนีม้ี ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือ
ขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระ
ประจ าวันเกิดประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 8 องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน ้าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริ



 

 

มงคลแก่ชีวิตพระเจดียน้ี์ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริย์หลายรัชกาลองค์เจดียห่์อหุ้มด้วยแผ่นทองค า
ทั้งหมดน ้ าหนักยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะ
บริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงั
มีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะได้ชมความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบด้วย
หลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้น
มีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ าย่างกุง้
เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความ
สามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิใหตี้ระฆงั 3 คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสงของอญั
มณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร **สลดักุ้งมังกร+เป็ดปักกิง่ 
จากนั้น  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั**โโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว SUMMIT HOTEL พกัหรูระดับ 4* 
 

 
 

 
วันท่ีสาม ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า–เทพทันใจไจ๊เข้า–สิเรียม-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-วัดพระ

หินอ่อน-กรุงเทพฯ                                                                           (เช้า/กลางวัน/-) 



 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านแวะสักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า(Kyaik Khauk Pagoda)ซ่ึงเป็นเจดีย์ท่ี

เก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของพม่าเป็นเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองสิเรียม 
พิเศษสุด!! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้าซ่ึงเป็นหัวหน้าของเทพทันใจในย่างกุ้งท่ี
ไหนท่ีสร้างเทพทันใจต้องมาบรวงสรางขออนุญาตท่ีนี้ก่อน ท่ีส าคัญ ใคร
อยากได้งานใหญ่เงินใหญ่คนพม่าจะมาขอท่ีนี้ ท้ังเร่ืองงาน เงินและ
ความส าเร็จ ถ้าจะนับแล้วองค์นีเ้ป็นเทพทันใจท่ีใหญ่ท่ีสุดในย่างกุ้ง 
 
 

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin)ซ่ึงอยู่ห่างจาก
ย่างกุง้ประมาณ45กิโลเมตรเม่ือเดินทางถึงสิเรียม 
ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคย
เป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งแต่
ในสมยั นายพลฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมา
ส้ินสุดเม่ือปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรม
กรุงศรีอยธุยาท่านจะเห็นเศษซากก าแพงสไตลล์ูซิ
ตาเนียนบาโรก ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ายา่งกุง้ท่ีเช่ือมต่อ
กบัแม่น ้าอิระวดี น าท่านนัง่เรือแจว  

 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  พระเจดีย์เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda)พระปางมารวิชยัอนังดงามบนเกาะกลางน ้ าอายุนับพนัปีเป็นท่ี

สักการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไม่ว่าน ้ าจะขึ้นสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวนัน ้ าท่วมได ้ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ น าท่าน
ไหว้สักการะเพ่ือขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปท่ีเป็นท่ีนับถือของชาวพม่าสามารถซ้ืออาหารเลีย้งปลาดุกตัว 
ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลงัท่ีโผล่เหนือผิวน ้า น าท่านเดินทางกลบัยา่งกุง้ 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น ชม เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน 

ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรม
ธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด  700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณ์
อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุด
ในองคพ์ระเจดีย ์

จากนั้น  น าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะรูปป้ันเทพ
ทันใจ (นัตโบโบยี)เพ่ือขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือ
ผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่าบาทหรือจ๊าดก็ได้ (แต่แนะน าให้เอา
เงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บ
รักษาไว้จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกบันิ้วชี้ของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไว้น าท่านข้าม
ฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดา
ของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนตั 
ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน ชาวพม่า 
นิยมขอพรจากเทพองค์นีก้นัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบบูชาด้วยน ้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 



 

 

 
 

       
 
 

 
 
 

 
จากนั้น  น าท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของ

ชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั 
สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งาน
แกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซ้ือส้ินค้าหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูง
ควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 

จากนั้น  น าท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของ
ชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลงั 
สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งาน
แกะสลกัจากไม ้หยก ผา้ทอ แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซ้ือส้ินค้าหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย
ทุกคร้ังเน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) **ตลาดสก๊อตจะปิดทุกวันจันทร์**  

จากนั้น  น าท่านชม วัดพระหินอ่อน (Marble Buddha) ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีพระพุทธรูปหยกขาว (White jade Buddha) สร้างจาก
หินหยกกอ้นใหญ่น ามาจากเมืองมณัฑะเลยมี์พระประวติัและมีรอยพระพุทธบาทจ าลอง น าท่านชมความน่ารักแสน
รู้ของ ชา้งเผือก ท่ีมีลกัษณะทั้ง 9 ประการตรงตามต าราโบราณ ซ่ึงหาชมไดย้ากในปัจจุบนั  
 สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

20.45 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี  SL 207 
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

**ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลีย่นเวลาเดินทางขากลบั ออกจากสนามบินมิงกาลาดง 
กรุงย่างกุ้ง พม่า  เวลา 19.35น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.** 



 

 

** รายการขึน้พระธาตุอนิแขวนทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิในการสลบัวันขึน้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า เน่ืองจากปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวเดินทางขึน้เป็นจ านวนมาก และด้วยโรงแรมมีจ านวนจ ากดั ท าให้ห้องพกั
ไม่เพยีงพอต่อการรองรับนักท่องเท่ียว ในกรณีห้องคืนแรกเต็ม ทางผู้จัดจะสลบัขึน้เป็นวันท่ีสองแทน ค่ะ ** 

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัลูกคา้ที่จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยุดสงกรานตต์ ัง้แต่ 12-21 เมษายน 2562 

ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปกักิ่ง+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้ริการค่ะ  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้รกิาร 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี่ยนเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานท่ีเท่ียวอืน่ท่ีเปิดใหแ้ทนค่ะ 
 

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

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

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

31 ต.ค.62 02 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

06 พ.ย.62 08 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

07 พ.ย.62 09 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

08 พ.ย.62 10 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

14 พ.ย.62 16 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

20 พ.ย.62 22 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 



 

 

21 พ.ย.62 23 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

22 พ.ย.62 24 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

28 พ.ย.62 30 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

02 ธ.ค.62 04 ธ.ค.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

05 ธ.ค.62 07 ธ.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

12 ธ.ค.62 14 ธ.ค.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

15 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

19 ธ.ค.62 21 ธ.ค.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

22 ธ.ค.62 24 ธ.ค.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

26 ธ.ค.62 28 ธ.ค.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

27 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

03 ม.ค.63 05 ม.ค.63  34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

10 ม.ค.63 12 ม.ค.63 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 

17 ม.ค.63 19 ม.ค.63 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 

24 ม.ค.63 26 ม.ค.63 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 

31 ม.ค.63 02 ก.พ.63 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

07 ก.พ.63 09 ก.พ.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

14 ก.พ.63 16 ก.พ.63 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 



 

 

21 ก.พ.63 23 ก.พ.63 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 

28 ก.พ.63 01 มี.ค.63 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

06 มี.ค.63 08 มี.ค.63 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 

13 มี.ค.63 15 มี.ค.63 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 

20 มี.ค.63 22 มี.ค.63 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 

27 มี.ค.63 29 มี.ค.63 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 

03 เม.ย.63 05 เม.ย.63 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

10 เม.ย.63 12 เม.ย.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

12 เม.ย.63 14 เม.ย.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

17 เม.ย.63 19 เม.ย.63 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 

24 เม.ย.63 26 เม.ย.63 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 



 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพิม่อกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลกิ : 
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย :  



 

 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน
ท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความประมาท
ของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทกุหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 


