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(BT-MMR021 พม่า ย่างกุง้ หงสา อนิแขวน 3 D 2 N มี..ค.-ม.ิย. 63  PG ) 
 

โปรพม่า เกนิคุม้ บนิด ีพัก 5 ดาว 3 วัน 2 คืน 

เทีย่วครบไฮไลท์ ยา่งกุง้ หงสา นัง่กระเชา้ขึน้อนิทร์แขวน 

 พเิศษ ชาบูชบิุฟเฟต่์ + เมนูกุ้งแมน่้ำเผาตัวใหญท่่านละ 1 ตัว 

บนิสบาย สายการบนิบางกอกแอร์เวย์ (PG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกวา่ 20  ปี 

 ใบอนุญาตธุรกิจนำเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

กำหนดการเดนิทาง  เดือนกุมภาพันธ์ – มถิุนายน 2563  ราคาเริม่ตน้ 11,900.- 
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อัตราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

เริม่เดนิทาง กลับจากเดนิทาง จำนวน ผูใ้หญ ่ เด็กมีเตียง เด็กไมม่ีเตียง พักเดีย่ว จอยแลนด์ 

13 มี.ค.63 15 มี.ค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 7,900 

20 มี.ค.63 22 มี.ค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 7,900 

27 มี.ค.63 29 มี.ค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 7,900 

03 เม.ย.63 05 เม.ย.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 8,900 

04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 8,900 

11 เม.ย.63 13 เม.ย.63 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000 11,900 

12 เม.ย.63 14 เม.ย.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 8,900 

13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 8,900 

24 เม.ย.63 26 เม.ย.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 7,900 

01 พ.ค.63 03 พ.ค.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 8,900 

02 พ.ค.63 04 พ.ค.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 8,900 

04 พ.ค.63 06 พ.ค.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 8,900 

08 พ.ค.63 10 พ.ค.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

29 พ.ค.63 31 พ.ค.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

03 ม.ิย.63 05 ม.ิย.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 7,900 

05 ม.ิย.63 07 ม.ิย.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

26 ม.ิย.63 28 ม.ิย.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 7,900 

**ราคา INFANT (อายุไมถ่ึง 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ทา่นละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตัว๋

เครือ่งบินแลว้** 
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วันแรก กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-เจดียโ์บตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดียช์เวดากอง   (-/-/เยน็) 

 

10.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบนิบางกอกแอร์เวย์ 

Bangkok Airway (PG) โดยมีเจ้าหนา้ท่ีอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

13.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงยา่งกุ้งโดยเทีย่วบนิ PG 707** บรกิารอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

** สายการบนิบางกอกแอร์เวย์ใหบ้รกิารหอ้งรับรองผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศแหง่ใหมตั่ง้อยูบ่รเิวณชัน้ 3 ของอาคาร 

ผูโ้ดยสารConcourse D ตรงขา้มกับประตูขึน้เคร่ืองหมายเลข D7 ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.35 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงย่างกุ้ง  

จากนั้น นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือ

พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มี

ความยาว 55ฟุต สูง16ฟุตซ่ึงเป็นพระที่มีความ

พระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมี

ภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซ่ึง

แตกต่างกับศิลปะของไทย ชม เจดีย์โบตาทาวน์

สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่

พระสงฆ์อินเดีย 8รูปได้นำมาเม่ือ 2,000ปีก่อน 

ใน ปี  2486เจ ดี ย์ แ ห่ ง น้ี ถู ก ร ะ เบิ ด ข อง ฝ่ า ย

สัมพนัธมิตรเข้ากลางองคจ์ึงพบโกศทองคำบรรจุ

พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด700องค์ และจารึกดินเผาภาษา
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บาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดยีทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดย์ีท่ีประดบัด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และ

มีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดย์ี 

จากนั้น นำท่านขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย 

วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ 

โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กล้วยหรือผลไมอ้ืน่ๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนัน้กใ็ห้เอาเงินจะเป็นดอลล่า 

บาทหรือจา๊ด ก็ได้ แล้วเอาไปใสม่ือของนัตโบโบยีสัก 2ใบ ไหว้ขอพรแลว้ดกึกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนั้น

ก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว้ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

จากนั้น นำท่านข้ามฝั่งไปอกีฟากหนึง่ของถนน เพ่ือสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามตำนานกล่าวว่า 

นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไป

กลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้วซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ ห้ามคนอื่นได้

ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

จากนั้น นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระเจดย์ีทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อย

กว่าปีเจดย์ีทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่าง

กุ้ง มหาเจดย์ีท่ีใหญ่ท่ีสุดในพม่าสถานทีแ่หง่นี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่

บุเรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถนำดอกไม้ธูปเทียน ไป

ไหว้ เพ ื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อ

เสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระ

ประจำวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหน

ก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระ

เจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์

เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำท้ังหมดน้ำหนักย่ีสิบสามตันภายใน

ประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและ

เคร่ืองอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนท้ังสามพระองค์บนยอด

ประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจำนวนมากและยังมีเพชร

ขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของ

วิหารสี่ทิศซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อน

เป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นท่ีรวมกันขึ้นเป็นส่วน

หนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาท้ังสิ้นชมระฆังใบใหญ่ท่ีอังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิด

พลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ท่ีเดิมได้จึงถือเป็น

สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธ์ิให้ตีระฆัง 3คร้ังแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่ง

ต้องการจากนั้นให้ท่านชมแสงของอญัมณท่ีีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป
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นำท่านร่วมบูชาแม่ยักษ์ท่ีเชื่อกันว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยู่ในช่อง

แคบเข้าได้ทีละคน และพระสุริยันจันทรา ขอพรเร่ืองธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19.00น.  บรกิารอาหารคำ่ณภัตตาคารชาบูชบิุฟเฟต์่ อรอ่ยเตม็อิม่กับชาชูช ิสุกีห้มอ้ไฟและซูช ินเครือโออชิ ิ
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**นำทา่นเขา้สูท่ี่พัก โรงแรมหรูหราระดบั 5 ดาวทีP่ARK ROYAL YANGON HOTEL 5 STAR 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่อง ยา่งกุง้-วัดไจค๊ะวาย-เจดียช์เวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจปุ้น่-พระนอนชเวตาเลียว-คมิปูนแคม้ป์-

พระธาตอุนิทร์แขวน(รวมรถขึน้พระธาตุ)    (เชา้/กลางวัน/เยน็) 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  เดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโคซึ่งในอดตี

เป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ี

ย่ิงใหญ่ และอายุมากกว่า400ปี ห่างจากเมืองย่าง

ประมาณ80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชม.

นำท่าน ตักบาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะ

วาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไปศึกษา

พระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถนำสมุด 

ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้ 

  **ว ัดน ี้ท่านสามารถร่วมทำบ ุญถวายข้าวสาร

กระสอบละ 1,000 บาทได้ ตามศรัทธา ** 

 

จากนั้น นำท่านเข้าชมพระธาตุท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี 

เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น1 ใน 5 มหา

บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ 

หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจ้า นำท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาว

มอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดท่ีศักดิ์สิทธ์ิมาก 

ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย 

เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะท่ีผสมผสาน

ระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่าง

กลมกลืน พระเจดีย์สูง377 ฟุต สูงกว่า พระเจดย์ีชเว

ดากอง51 ฟุต มี จุดอธิษฐานท่ีศักดิ์สิทธ์ิอยู่ตรง

บริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ำหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายังพ้ืนล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคง

สภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร่ำลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานท่ีแห่งนี้ยังเป็นสถานท่ีท่ีพระ

เจ้าหงสาล้ินดำ ใช้เป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณ เพ่ือทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้น

ครองราชย์ ท่านจะไดน้มัสการ ณจุดอธษิฐานอันศักดิ์สทิธิ์ และสามารถนำธูปไปคำ้กับยอดของเจดีย์องค์ทีหั่กลงมา

เพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น 

 



 

  

 
 

 

                       -7- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 

191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

 

จากนั้น นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้งซึ่งเพ่ิงเร่ิมขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซาก

ปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นท่ีประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ท่ี

ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นท่ีประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช คร้ังต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือ

เพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุง้แมน่ำ้เผาตัวใหญท่า่นละ 1ตัว** 

จากนั้น ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่นสร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบท้ัง4ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จ 

 พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดตี สามพระองค์คือ พระพุทธ 

 เจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พ่ีน้องท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะ 

 รักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิตต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงานลือกันว่าทำให้พระพุทธรูปองค์นั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทันที  

จากนั้น นำท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตา 

เลียวกราบนมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมี

พุทธลักษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ใน

ปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นท่ีเคารพนับถือของชาว

พม่าท่ัวประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงาม

ท่ีสุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตรสูง 16 

เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์

เจ้าทัตจีท่ีย่างกุ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาท

จะวางเหล่ือมพระบาท เป็นลักษณะท่ีไม่

เหมือนกับพระนอนของไทย 
 

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กท่ีข้ามผ่านชมแม่น้ำสะโตง

สถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดตีขณะท่ี2 สมเด็จพระนเรศวร

กำลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งนำทัพโดย

สุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตาม

กองทัพไทยมากองหน้าของพม่าตามมาทันท่ีริมฝั่งแม่น้ำสะโตง ในขณะ 

ท่ีฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ำไปแล้วพระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้าม

ตามมาได้ ได้มีการปะทะกันท่ีริมฝั่งแม่น้ำสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรง

ใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่า

เสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหง

สาวดี พระแสงปืนท่ีใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏ

ต่อมาว่า“พระแสงปนืต้นข้ามแม่น้ำสะโตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธอัน

เป็นเคร่ืองราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้  
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จากนั้น เดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชั่วโมง ก็จะถึง  

คิ้มปูนแคม้ป์ซึ่งเป็นจุดสำหรับทำการเปล่ียนเป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้น

พระธาตุอินทร์แขวนได้)ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง  

พิเศษสุด นำทา่นนัง่กระเชา้ไฟฟา้ ขึ้นสูส่ถานีพระธาตุ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอัน

สวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน 

**หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็นขึ้น

รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี** 

พักที่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel  
 

หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรมGolden Rock Hotelจะขึ้นอินแขวนได้แค่ครั้งเดียวค่ะพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้น  นำท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจาก

ระดบัน้ำทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดย์ีองค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ท่ีตั้งอยู่บนยอดเขา

อย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดย์ีองค์

ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดลุเร่ือยไป ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคำไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุ

อินทร์แขวน (เข้าไปปดิทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรษุ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทน

ได้**สำหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่นทองคำเปลวราคาเริ่มต้น 2,000จ๊าต/ชุด** 

ค่ำ  บริการอาหารคำ่  ณ ห้องอาหารในโรงแรมท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิท่ีพระเจดย์ีได้ตลอดท้ังคืน

แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึง เวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่ม

ผ้าพันคอเบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพ้ืนท่ีนั้นมีความเย็นมา 

 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สร้างเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสกา

พระธาตุอินแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจำกัด แต่ได้เรื่องความสะดวกจากการ

เดินทาง บางโรงแรมมีเปน็ห้องพัดลม เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้  
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วันทีส่าม พระธาตอุนิทร์แขวน-หงสาวดี-ยา่งกุง้-กรุงเทพฯ   (เชา้/กลางวัน/-) 

05.00 น.   อรุณสวัสดิย์ามเช้า อิสระตามอัธยาศัย สำหรับผู้ท่ีต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไม่ได้บังคับนะคะ 

สำหรับ อาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจำหน่ายราคาอาหารเร่ิมต้นชุดละ 3,000-10,000จ๊าต  

  ดอกไม้ธูปเทียนเร่ิมต้นชุดละ2,000จ๊าต ทำบุญตามอัธยาศัย06.30น.    

06.30น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.30 น.   อำลาท่ีพัก เปลี่ยนนั่งรถบรรทุกถึงคิมปุนแคมป์เปล่ียนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

สมควรแกเ่วลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง  

15.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 708 

  ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

17.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ........พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 ****  END  OF  TOUR  **** 

 
 

**ทัง้นี้ กอ่นตัดสนิใจจองทัวร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางทุกหน้าอยา่งถีถ่ว้น หากลูกคา้จา่ยเงนิมัดจำแลว้ 

ทางบรษัิทฯจะถือวา่ลูกคา้ยอมรับในเงือ่นไขทัง้หมด** 

 

 

 

สนใจจองทัวร์ตดิตอ่สอบถาม : โทร 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้ 
 

หมายเหตุ : สำหรับลูกคา้ทีจ่องทัวร์พมา่เดนิทางชว่งวันหยุดสงกรานต์ตั้งแต ่12-21 เมษายน 2563 

ภัตตาคารชาบชู/ิเปด็ปักกิง่+กุง้มงักร/พระราชวังบเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปดิใหบ้ริการคะ่  

พระราชวังมณัฑะเลย์/พระราชวังไมส้ักชเวนานจอง จะปดิให้บรกิาร 

โดยทางผูจ้ดัทัวร์จะเปลีย่นเปน็ร้านอาหารอืน่และสถานทีเ่ทีย่วอืน่ทีเ่ปดิให้แทนคะ่ 
 

หมายเหตุ :  

1. ทางบรษิัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทั้งสิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การเปลีย่นแปลงไฟล์ท

บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจาก

เจ้าหนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง หรือ เจ้าหนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิด

เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัทฯ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทอ้งถิน่ รูปแบบ วัตถุดบิและรสชาตจิะเปน็ไปตามรสนยิมของคนทอ้งถิน่ ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในรสชาตขิองอาหาร 

3. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เปน็เพียงโรงแรมท่ีนำเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโ่รงแรมท่ีเขา้พักจะ

เปน็โรงแรมระดับเทียบเทา่กัน 

4. ลูกคา้จะตอ้งปฎบิัตติามกฎระเบียบขอ้บังคับของสถานท่ีทอ่งเทีย่วตา่งๆ เพือ่ประโยชน์ของทา่นเองและบุคคลอืน่ 

5. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆท้ังสิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุที่เกดิจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง หรือ ในกรณีทีก่ระเปา๋เกดิสูญหายหรือชำรุดจากสายการบนิ 

6. รูปภาพในโปรแกรมเปน็รูปภาพเพือ่ใชป้ระกอบการโฆษณาเทา่นัน้ 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ตัว๋เครือ่งบนิช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสียคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 

✓ ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลับมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ คา่ระวางนำ้หนักกระเปา๋ไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

✓ คา่รถโคช้รับ-สง่สถานท่ีทอ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

✓ คา่ไกด์ทอ้งถิน่และหัวหนา้ทัวร์นำเทีย่วตามรายการ 

✓ ประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เปน็ไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีนำ้มันและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมูลคา่เพิม่ 7%  

 

อัตราค่าบรกิารไมร่วม 

 คา่ทำหนังสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสำหรับผูถ้ือพาสปอร์ตตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เนต็,มนิบิาร์,ซักรีดทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอันเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มืองไทยและตา่งประเทศซึง่

อยูน่อกเหนือความควบคุมของบรษิัทฯ 

 คา่ทปิไกด์ทอ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 800 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร์ 1 ทา่น **เริม่ ตัง้แต ่1 ม.ิย. 62 เปน็ตน้ไป**  

(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร์ตามสนินำ้ใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกด์ทอ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่มบั่งคับทปิคะ่) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ไดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้ือหนังสือเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่

อากาศยานนานาชาต ิและจะมีสทิธพิำนักในดนิแดนของอีกฝา่ยหนึง่ เปน็ระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วัน ซึง่จะมีผลบังคับใช้

ตัง้แตวั่นที ่11 สงิหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลับมาย่ืนวีซา่ปกตอีิก ทางทัวร์จะตอ้งเรียกเกบ็คา่วีซา่

เพิม่อีกทา่นละ 1,000 บาท ** 
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เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ลว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชำระมัดจำ 10,000 บาท สว่นทีเ่หลือชำระทันทีกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 

20 วัน มฉิะนัน้ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาชำระกอ่นเดนิทาง 30 วัน) 

• กรุณาชำระคา่ทัวร์เตม็จำนวน ในกรณีทีค่า่ทัวร์มีราคา ตำ่กวา่ 10,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีชำระดว้ยบัตรเครดติ มีคา่ธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่ำการรูด  ทางบรษิัทเอฟวีนวิ ฯ ไม่มีนโยบายให้ทา่นชำระเงนิผา่น

การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ  

หมายเหตุ  ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนติบุิคคล กรุณาแจง้กับพนักงานขายให้ทราบลว่งหนา้ มฉิะนัน้ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่

จะไมอ่อกใบเสรจ็ยอ้นหลัง 
 

กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป) : 

• ยกเลิกการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงนิคา่มัดจำใหทั้ง้หมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด 

• ยกเลิกนอ้ยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป) : 

• ยกเลิกหรือเลือ่นการเดนิทางตอ้งทำกอ่นภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด เทศ

กาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น  

กรณีเจ็บป่วย :  
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• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำ การเลื่อน            

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม

ความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี  

 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จำนวนทีบ่รษิัทฯ กำหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ

เดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจำนวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง 

หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง  

• กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออก

ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบใด ๆ  ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณีใชห้นังสือเดนิทางราชการ (เล่มนำ้เงนิ) เดินทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

➢ บรษิัทฯมีสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคำนงึถงึผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเปน็

สำคัญ 

➢ หนังสือเดนิทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดนิทางเพือ่ทอ่งเท่ียว

เทา่นัน้ (หนังสือเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายุเหลือไมถ่งึและไมส่ามารถ

เดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุด

งาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม

แรงงานท้ังจากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้

จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจำตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอุบัตเิหตุใน

รายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัท

ทัวร์) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบาง

มือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ำระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแล้ว

เปน็การชำระเหมาขาด 

➢ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความประมาท

ของนักทอ่งเท่ียวเองหรือในกรณีทีก่ระเปา๋เกดิสูญหายหรือชำรุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมืองท้ังทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมคื่นคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
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➢ ตัว๋เครือ่งบนิเปน็ตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนำมาเลือ่นวันหรือคืนเงนิและไมส่ามารถเปลี่ยน

ชือ่ได ้

➢ เมือ่ทา่นตกลงชำระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวา่

ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆท่ีได้ระบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

➢ กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตีมัดจำกับสายการบนิหรือผา่นตัวแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมมี่การคืนเงนิมัดจำหรือคา่ทัวร์ทัง้หมด 

➢ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอร์ตไมต่รงกับใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไมห่มดอายุกต็าม อาจทำใหท้า่น

โดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได้ เชน่ ศัลยกรรม ผา่ตัดขากรรไกรทีท่ำใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงันัน้ ทา่นตอ้งทำ

พาสปอร์ตเลม่ใหมก่อ่นทำการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดคีวาม” ท่ีไมอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทำการตรวจสอบกอ่นการจองทัวร์วา่ทา่นสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เปน็สิง่ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณี “หญงิตัง้ครรภ์” ทา่นจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย์ ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอียด

อายุครรภ์ทีช่ัดเจน สิง่นีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆท้ังสิน้ 

➢ กรณีใชห้นังสือเดนิทางราชการ (เล่มนำ้เงนิ) เดินทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตอ้งไมม่ีการชำรุด เปียกนำ้ การขีดเขียนรูปตา่งๆหรือแมก้ระทัง่ตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่

การประทับตราอยา่งเปน็ทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเส

ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

** กอ่นตัดสนิใจจองทัวร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัดจำเพือ่ประโยชน์ของทา่นเอง**  

 

******* ลกูค้าทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุ้มครอง ****** 

สำหรับครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ช้าของสายการบืน / กระเปา๋เดนิทาง 

กรุณาตดิตอ่.....คุณแหมม่ / คุณเอ๋ โทร.02-108-8666 
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เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ ขอขอบคุณทุกทา่นทีใ่หเ้กียรตใิชบ้รกิาร 

Attn : คุณ      Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

รายการทัวร์       เดินทาง        

ชื่อผูต้ิดตอ่      โทร     แฟกซ ์     

ท่ีอยู่เพ่ือติดต่อรับเอกสาร             

จำนวนผู้เดินทางท้ังหมด   คน  (ผู้ใหญ่   ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  ท่าน) 

จำนวนห้องพักท่ีใช้ท้ังหมด  ห้อง (ห้องพักคู ่ ห้องพักเดี่ยว       ห้องพัก 3 เตียง       ) 

    รายชือ่ผู้เดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามหอ้งพัก และใหช้ือ่ทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อยา่งถูกตอ้งตามหนังสือเดนิทาง 

ลำดบั ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

**หมายเหตุ กรุณแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือวัว   ไม่ทานเน้ือหม ู       ไม่ทานสัตว์ปีก     ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ              

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่    เด็ก    ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด       ข้าพเจ้า

รับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแลว้  

                                                                    ลงชื่อ      ผู้จอง 

                                                                           (     )  

                                              วันที่      

            

 


