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    เทีย่วพมา่สักการะ 3 มหาบชูาสถาน 

        ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ 

            สักการะพระธาตุอนิแขวน 1 ใน 5 มหาบชูาสถานนมัสการพระนอนตาหวาน 

             อิม่อรอ่ยเมนูเดด็ กุง้แมน่ำ้เผา + สลัดกุง้มังกร + เปด็ปักกิง่ 

      เมนูพเิศษบุตเฟต่์ + พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 ใบอนุญาตธุรกิจนำเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

กำหนดการเดนิทาง  เดือนเมษายน – เดือนสงิหาคม 2563  ราคาเริม่ตน้ 11,900.- 

[km11,900.- 

 

BT-MMR04 พมา่ ยา่งกุ้ง หงสา อนิแขวน 3D2N ก.พ.-ส.ค. 63   
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อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินแขวน บินไทยแอร์เอเชีย 
PARK ROYAL HOTEL YANGON 5* 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว จอยแลนด์ 
(ราคาไม่รวมต๋ัว) 

06 มี.ค.63 08 มี.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

07 มี.ค.63 09 มี.ค.63 35+1 10,900 10,500 9,900 3,000 6,900 

13 มี.ค.63 15 มี.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 8,900 

14 มี.ค.63 16 มี.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

20 มี.ค.63 22 มี.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

21 มี.ค.63 23 มี.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

27 มี.ค.63 29 มี.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 8,900 

28 มี.ค.63 30 มี.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 9,900 

BUS 2 04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 35+1 13,900 13,500 12,900 3,000 9,900 

10 เม.ย.63 12 เม.ย.63 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 9,900 

11 เม.ย.63 13 เม.ย.63 30+1 14,900 14,500 13,900 3,000 10,900 

12 เม.ย.63 14 เม.ย.63 35+1 13,900 13,500 12,900 3,000 9,900 

13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 30+1 14,900 14,500 13,900 3,000 10,900 

 BUS 2 13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 35+1 14,900 14,500 13,900 3,000 10,900 

24 เม.ย.63 26 เม.ย.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 8,900 

25 เม.ย.63 27 เม.ย.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

01 พ.ค.63 03 พ.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 8,900 

BUS 2 01 พ.ค.63 03 พ.ค.63 35+1 12,900 12,500 11,900 3,000 8,900 

02 พ.ค.63 04 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

08 พ.ค.63 10 พ.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 
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BUS 2 08 พ.ค.63 10 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

15 พ.ค.63 17 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

22 พ.ค.63 24 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

29 พ.ค.63 31 พ.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

BUS 2 29 พ.ค.63 31 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

03 มิ.ย.63 05 มิ.ย.63 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 9,900 

19 มิ.ย.63 21 มิ.ย.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 8,900 

03 ก.ค.63 05 ก.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 8,900 

10 ก.ค.63 12 ก.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

31 ก.ค.63 02 ส.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

14 ส.ค.63 16 ส.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 8,900 

21 ส.ค.63 23 ส.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 8,900 

 

   **ราคา INFANT (อายุไมถ่งึ 2 ปี บรบูิรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ทา่นละ 3,000 บาท อัตรานีร้วมรายการทัวร์และตัว๋เครือ่งบนิแลว้**     
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วันแรก กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวดี-วัดไจค๊ะวาย-เจดียช์เวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตอุนิทร์

แขวน(รวมรถขึน้พระธาต)ุ  (-/กลางวัน/เยน็) 

 

04.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบนิดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 

Thai Air Asia (FD)โดยมีเจ้าหนา้ท่ีอำนวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

07.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงย่างกุง้โดยเท่ียวบิน FD 251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

08.00 น. เดินทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มียนมา่ร์ ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซึง่

ในอดตีเปน็เมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมอืงมอญโบราณท่ีย่ิงใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่าง

กุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 
 

จากนัน้  นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กวา่ 1,000 รูป ทีว่ัดไจค้ะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็น

จำนวนมากทา่นสามารถนำสมุด ปากกา ดนิสอไปบรจิาคที่วัดแหง่นีไ้ด้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นำท่านเข้าชมพระธาตุท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมืองหงสาวด ีเป็นเจดย์ีเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเปน็ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

สิ่งศักด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดย์ีชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า 
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จากนั้น นำท่านนมัสการ ยอดเจดย์ีหักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดท่ีศักด์ิสิทธ์ิมากซึ่งเจดย์ีนี้สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดย์ีองค์นี้เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่าง

กลมกลืน พระเจดย์ีสูง377 ฟุต สูงกว่า พระเจดย์ีชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศักด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร 

ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ำหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายังพ้ืนล่างแต่ยอดฉตัร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตก

กระจายออกไป เป็นท่ีร่ำลือถึงความศักด์ิ-สิทธ์โดยแท้ และสถานท่ีแห่งนี้ยังเป็นสถานท่ีท่ีพระเจ้าหงสาล้ินดำ ใช้เป็น

ท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์  

ท่านจะไดน้มัสการ ณจุดอธษิฐานอันศักดิ์สทิธิ์ และสามารถนำธูปไปคำ้กับยอดของเจดีย์องค์ทีห่ักลงมาเพือ่เปน็สริิ

มงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป  

จากนั้น นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึง้(KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพ่ิงเร่ิมขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์

เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทบัของ 

พระเจ้าบุเรงนองท่านผู้ท่ีได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นท่ีประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวงั

แห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

บ่าย  นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านชมแม่น้ำสะโตง

สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกำลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูก

ทหารพม่าไล่ตามซึ่งนำทัพโดยสุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากอง

หน้าของพม่าตามมาทันท่ีริมฝั่งแม่น้ำสะโตง ในขณะท่ีฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ำไปแล้วพระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึก

ข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันท่ีริมฝั่งแม่น้ำสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุ

รกรรมาแม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวด ีพระแสงปืนท่ี

ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ

อันเป็นเคร่ืองราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้  
 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ซึ่งเป็นจุดสำหรับทำการเปลี่ยนเป็น

รถบรรทุกหกลอ้(เปน็รถประจำเสน้ทางชนดิเดยีวที่จะสามารถขึน้พระ

ธาตุอินทร์แขวนได้) 

ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง 

พิเศษสุด!! นำท่านนั ่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ ้นสู ่สถานีพระธาตุใช้เวลา

ประมาณ 10 นาที ใหท้า่นไดส้ัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบ

ของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน 
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**หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็นขึ้น

รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี** 

พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel  

หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อนิแขวนไดแ้คค่ร้ังเดยีวคะ่ เชญิทุกทา่นพักผอ่นตาม

อัธยาศัย 

จากนั้น นำท่านชม เจดีย์ไจที้โยหรือพระธาตุอนิทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจาก

ระดบัน้ำทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดย์ีองค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ท่ีตั้งอยู่บนยอดเขา

อย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์

ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนาพระธาตุ

อินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มา

นมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 คร้ังผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมท้ังขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนา

ทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคำไปเพื ่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข ้าไปปิดทองได้เฉพาะ

สุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้ 

**สำหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่นทองคำเปลวราคาเริ่มต้น 2,000 จ๊าต/ชุด** 

ค่ำ บริการอาหารคำ่ ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดย์ีได้ตลอด

ท้ังคืนแต่ประตูเหลก็ทีเ่ปดิสำหรับสุภาพบุรษุ จะเปดิถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่ม

ผ้าพันคอเบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพ้ืนท่ีนั้นมีความเย็นมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สร้างเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสการ

พระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไมไ่ดห้รูหราเหมือนเมืองยา่งกุง้และมโีรงแรมจำกัด แตไ่ดเ้รือ่งความสะดวกจากการเดนิทาง 

บางโรงแรมมีเป็นห้องพัดลม เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้  
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05.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย สำหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไม่ไดบ้ังคับนะคะ 

สำหรับอาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจำหน่ายราคาอาหารเร่ิมต้นชุดละ 3,000-10,000จ๊าต 

  ดอกไม้ธูปเทียนเร่ิมต้นชุดละ2,000จ๊าต ทำบุญตามอัธยาศัย  

06.30 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.30 น.   อำลาท่ีพัก ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถถึงคิมปุนแค้มป์ เปล่ียนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวด ี 

จากนั้น  นำชมเจดยี์ไจปุ๊น่(Kyaik Pun Buddha)สร้างในป ี1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบท้ัง 4ทิศ สูง 30 เมตร

ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 

สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พ่ีน้องท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและ

ต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ำลือกันว่าทำให้พระพุทธรูป

องค์นั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทันที  

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

บา่ย    นม ัสการพ ระพ ุ ทธไสยาสน ์ ช เวตา เล ี ยว 

( ShewThalyang Buddha)กราบนม ั สการ

พระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามใน

แบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพ

นับถือของชาวพม่าท่ัวประเทศและเป็นพระนอนท่ี

งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 

16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์

เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะ

วางเหลื่อมพระบาท เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับ

พระนอนของไทย  
 

จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง 

จากนั้น   สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่ง

เป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่อง    พระธาตุอนิทร์แขวน-หงสาวดี-เจดียไ์จปุ้น่-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดียช์เวดากอง 

              (เชา้/กลางวัน/เย็น) 
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เย็น  นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศ

พม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ท่ีใหญ่

ท่ีสุดในพม่าสถานทีแ่หง่นีม้ี ลานอธฐิาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถนำดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว้ 

เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือ่เสริมสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดย์ียังมี

พระประจำวันเกิดประดิษฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค์หากใครเกดิวันไหนกใ็หไ้ปสรงนำ้พระประจำวันเกดิตน จะเปน็

สิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำ

ทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะ

บริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนท้ังสามพระองคบ์นยอดประดบัด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจำนวนมากและยังมี

เพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคา

ทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นท่ีรวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนาน

และภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสี ยก่อน

อังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ท่ีเดิมได้จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่ง

ชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศักด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3คร้ังแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ด่ังต้องการชมแสงของอัญมณีท่ีประดบั

บนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไปเช่นสีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีส้ม, สีแดงเป็นต้น 
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จากนั้น  นำท่านเข้าสู่ที่พัก**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00น.   บริการอาหารคำ่ณ ห้องอาหารโรงแรม เต็มอิม่กับเมนูสุดพเิศษ บุฟเฟต่์นานาชาตซิีฟูด๊อาหารทะเลสดเตมิไมอ่ัน้ 

 เชญิทา่นอิม่อรอ่ยกับอาหารบุฟเฟต์่นานาชาตไิมจ่ำกัดเวลาและพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่าม ยา่งกุง้-สเิรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดียโ์บตะทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซบิ-ตลาดสกอ๊ต-กรุงเทพฯ                                                                        

   (เชา้/กลางวัน/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองสเิรียม(Thanlyin) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงาม

แปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตเุกสในสมัยโบราณ จนมาสิ้นสุดเมื่อปพี.ศ. 2156 ร่วมสมัยพระ

เจ้าทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะเห็นเศษซากกำแพงสไตล์ ลูซิตา เนียนบาโรกตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ ้งที่

เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวด ี 

จากนั้น นำท ่ า นน ั ่ ง เ ร ื อ  ชม  พ ร ะ เ จ ด ี ย ์ เ ย เ ลพญา

(KyaikHwawWunPagoda)พระปางมารวิช ัยอัน

งดงามบนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี เป็นท่ีสักการะ

ของชาวสิเรียม เกาะนี้ไม่ว่าน้ำจะขึ้นสักเท่าไหร่ก็ไม่

มีวันน้ำท่วมได้ ที ่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ นำ

ท่านไหว้สักการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรอืพระอุป

คุปที ่เป็นที ่นับถือของชาวพม่าสามารถซื้ออาหาร

เลี้ยงปลาดกุตัวขนาดใหญนั่บรอ้ยๆ ตัวทีว่า่ยวนเวียน

ให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ  
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จากนั้น  นำท่านเดินทางกลับย่างกุ้ง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร** 

จากนั้น  นำท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทนัใจ 

เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย

วิธีการสักการะรูปปัน้เทพทันใจ (นัตโบโบ

ยี)เพื่อขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก ็

ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าว

อ่อน กล้วยหรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัต

โบโบยี จะชอบมาก จากนัน้กใ็หเ้อาเงนิจะ

เป็นดอลล่าบาทหรือจ๊าด ก็ได้ (แตแ่นะนำ

ให้เอาเงนิบาทดกีว่าเพราะเราเปน็คนไทย)

แล้วเอาไปใสม่ือของนัตโบโบยีสัก2ใบ ไหว้

ขอพรแล้วดึกกลับมา  1 ใบ เอามาเก็บ

รักษาไว้จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับ

นิ้วชี้ของนัตโบโบยีแคนี่้ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไวจ้ากนั้นนำท่านขา้มฝัง่ไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพ่ือ

สักการะ เทพกระซบิซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาใน

พุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนตัซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั

มานานแล้วซึ่งการขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ ห้ามคนอืน่ได้ยนิ ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองค์นี้กันมาก

เช่นกันการบูชาเทพกระซิบบูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

จากนั้น  นำท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า 

สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าท่ี

จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า ภาพวาด งานแกะสลัก

จากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น  (หากซื้อสิน้คา้หรืออัญมณีทีม่ีราคาสูงควรขอ

ใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

19.25 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่  FD 258 

21.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 
 

**ทัง้นี้ กอ่นตัดสนิใจจองทัวร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางทุกหน้าอยา่งถีถ่ว้น หากลูกคา้จา่ยเงนิมัดจำแลว้ 

ทางบรษัิทฯจะถือวา่ลูกคา้ยอมรับในเงือ่นไขทัง้หมด** 

 

 

 

สนใจจองทัวร์ตดิตอ่สอบถาม : โทร 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้ 
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หมายเหตุ: สำหรับเดอืน พ.ย.62 - มี.ค.63  ทางสายการบนิมีการปรับเปลีย่นเวลาขากลับเปน็ ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาติ

มงิกาลาดงเวลา 21.40น. และจะถงึสนามบนิดอนเมือง เวลา 23.30 น. 

**รายการขึน้พระธาตุอินแขวนทางผู้จัดขอสงวนสทิธิ์ในการสลับวันขึ้นตามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้

เนือ่งจากปัจจุบันมีนักทอ่งเทีย่วเดนิทางขึน้เป็นจำนวนมาก และดว้ยโรงแรมมีจำนวนจำกัด ทำใหห้อ้งพักไมเ่พยีงพอต่อการ

รองรับนักทอ่งเทีย่ว ในกรณีหอ้งคืนแรกเตม็ ทางผูจ้ัดจะสลับขึน้เปน็วันทีส่องแทน ** 

หมายเหตุ : สำหรับลูกคา้ทีจ่องทัวร์พมา่เดนิทางชว่งวันหยุดสงกรานต์ตั้งแต ่12-21 เมษายน 2563 

ภัตตาคารชาบชู/ิเปด็ปักกิง่+กุง้มงักร/พระราชวังบเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปดิใหบ้ริการคะ่  

พระราชวังมณัฑะเลย์/พระราชวังไมส้ักชเวนานจอง จะปดิให้บรกิาร 

โดยทางผูจ้ดัทัวร์จะเปลีย่นเปน็ร้านอาหารอืน่และสถานทีเ่ทีย่วอืน่ทีเ่ปดิให้แทนคะ่ 
 

หมายเหตุ :  

1. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆท้ังสิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การเปล่ียนแปลงไฟล์ท

บนิรวมถงึเวลาบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมืองจาก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกดิ

เหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต ิการปดิของสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆรวมถงึรา้นอาหารโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึง่อยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยน

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทอ้งถิน่ รูปแบบ วัตถุดบิและรสชาตจิะเปน็ไปตามรสนยิมของคนทอ้งถิน่ ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในรสชาตขิองอาหาร 

3. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เปน็เพียงโรงแรมท่ีนำเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโ่รงแรมท่ีเขา้พักจะ

เปน็โรงแรมระดับเทียบเทา่กัน 

4. ลูกคา้จะตอ้งปฎบิัตติามกฎระเบียบขอ้บังคับของสถานท่ีทอ่งเทีย่วตา่งๆ เพือ่ประโยชน์ของทา่นเองและบุคคลอืน่ 

5. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆท้ังสิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุที่เกดิจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง หรือ ในกรณีทีก่ระเปา๋เกดิสูญหายหรือชำรุดจากสายการบนิ 

6. รูปภาพในโปรแกรมเปน็รูปภาพเพือ่ใชป้ระกอบการโฆษณาเทา่นัน้ 

 

 

 

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)  

เงื ่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง  

✓ ภาษีนำ้มันและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

** ทั้งนี ้กอ่นตัดสนิใจจองทัวร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางทุกหน้าอยา่งถีถ่ว้น หากลูกค้าจา่ยเงนิมัดจำแลว้ทาง 

   ทางบรษัิทฯจะถือวา่ลูกคา้ยอมรับในเงือ่นไขทัง้หมด **  
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อัตราค่าบรกิารไมร่วม 

 คา่ทำหนังสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสำหรับผูถ้ือพาสปอร์ตตา่งชาติ 

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

รายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอันเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มืองไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่

นอกเหนือความควบคุมของบรษิัทฯ 

 คา่ทปิไกด์ทอ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร์ 1 ทา่น(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร์ตามสนินำ้ใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกด์ทอ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่มบั่งคับทปิคะ่) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ไดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้ือหนังสือเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่

อากาศยานนานาชาต ิและจะมีสทิธพิำนักในดนิแดนของอีกฝา่ยหนึง่ เปน็ระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วัน ซึง่จะมีผลบังคับใช้

ตัง้แตวั่นที ่11 สงิหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลับมาย่ืนวีซา่ปกตอีิก ทางทัวร์จะตอ้งเรียกเกบ็คา่วีซา่

เพิม่อีกทา่นละ 1,000 บาท * 

 

เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร์ 

 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ลว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชำระมัดจำ 10,000 บาท สว่นทีเ่หลือชำระทันทีกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 

20 วัน มฉิะนัน้ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาชำระกอ่นเดนิทาง 30 วัน) 

• กรุณาชำระคา่ทัวร์เตม็จำนวน ในกรณีทีค่า่ทัวร์มีราคา ตำ่กวา่ 10,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีชำระดว้ยบัตรเครดติ มีคา่ธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทำการรูด  ทางบรษิัทเอฟวีนวิ ฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นชำระเงนิผา่น

การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ  

หมายเหตุ  ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนติบุิคคล กรุณาแจง้กับพนักงานขายใหท้ราบลว่งหนา้ มฉิะนัน้ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะ

ไมอ่อกใบเสรจ็ยอ้นหลัง 
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กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป) : 

• ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงนิคา่มัดจำใหท้ัง้หมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้ งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป) : 

• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด เทศ

กาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ ึ ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื ่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ทา่นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเ ลื่อนการเดินทางได้ตาม

ความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี  

 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดนิทางไม่ครบตาม

จำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ

เดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

• คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง 

หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง  

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบนิ, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหนา้ที่ทุกครั้งกอ่นทำการออก

ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณีใชห้นังสือเดนิทางราชการ (เล่มน้ำเงนิ) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – 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 เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
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ทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับ

ในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจำตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอุบัตเิหตุใน

รายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัท

ทัวร์) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบาง

มือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ำระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแล้ว

เปน็การชำระเหมาขาด 

➢ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความประมาท

ของนักทอ่งเท่ียวเองหรือในกรณีทีก่ระเปา๋เกดิสูญหายหรือชำรุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมืองท้ังทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมคื่นคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตัว๋เครือ่งบนิเปน็ตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนำมาเลือ่นวันหรือคืนเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นช่ือได้ 

➢ เมือ่ทา่นตกลงชำระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวา่

ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆท่ีได้ระบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

➢ กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตีมัดจำกับสายการบนิหรือผา่นตัวแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่ีการคืนเงนิมัดจำหรือคา่ทัวร์ทัง้หมด 

➢ 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 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

** กอ่นตัดสนิใจจองทัวร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัดจำเพือ่ประโยชน์ของทา่นเอง** 
 

******* ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง ****** 

สำหรับครอบคลุมเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบืน / กระเปา๋เดนิทาง 

กรุณาตดิตอ่.....คุณแหมม่ / คุณเอ ๋โทร.02-108-8666 
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เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวลิ 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 (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก 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      

            

 


