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วนัแรก กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีเจดยีช์เวมอดอร-์คมิปนูแคม้ป-์พระธาตอุนิทรแ์ขวน(รวมรถขึน้พระธาตุ) 

             (-/กลางวนับนเครือ่ง/เยน็) 

09.00 น. พร้อมกันทีส่นามบนิดอนเมอืงอาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประต ู1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

12.05 น. ออกเดินทางสู่กรงุย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน FD 255 ** มบีรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรงุย่างกุ้ง ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค(Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของ

เมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 

กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  น าท่านเข้าชมพระธาตุที่ต้ังอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี 

เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ 

หรือ พระธาตุมเุตา(ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า น าท่านนมัสการ ยอด

เจดีย์หักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซ่ึงเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของ

มอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง377 ฟุต สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่

ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้น

ล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ 

และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นด า ใช้เ ป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราช

ประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษฐานอัน

ศักดิส์ทิธิ ์และสามารถน าธปูไปค้ ากบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่กัลงมาเพือ่เปน็สริมิงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่ง

ค้ าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป 
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บ่าย  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านชม

แม่น้ าสะโตงสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคน

ไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซ่ึงน าทัพโดยสุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกอง

หลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้

ข้ามแม่น้ าไปแล้วพระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโต

งสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบ

ชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่า

เสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญ

เสีย จึงถอยทัพกลับกรงุหงสาวดี พระแสงปืน

ที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นาม

ปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ าสะ

โตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธอันเป็นเครื่อง

ราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้  

จากนั้น     น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ซ่ึงเป็น

จุดส าหรับท าการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุ

อินทร์แขวนได้)ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ช่ัวโมง พักที่ Kyaikhto , 

Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel  
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หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรมGolden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนได้แค่ครั้งเดียวค่ะ  

เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  

จากนั้น      ชม เจดียไ์จท้โียหรือพระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่

สูงจากระดับน้ าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง5.5 เมตรต้ังอยู่บนก้อนหินกลมๆ 

ที่ต้ังอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์

ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมท าให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชา

พระธาตุประจ าปีเกิดของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระ

เกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์โดยเช่ือว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ3 ครั้งผู้นั้น

จะมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียม

แผ่นทองค าไปเพือ่ปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน(เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี 

สามรถอธฐิาน และฝากสภุาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้) **ส าหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่น

ทองค าเปลวราคาเริ่มต้น 2,000จ๊าต/ชุด** 

 

ค่ า  บรกิารอาหารค่ า  ณ หอ้งอาหารในโรงแรมจากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรอืนั่งสมาธิที่พระ

เจดีย์ได้ตลอดทั้งคืนแต่ประตเูหลก็ทีเ่ปดิส าหรับสภุาพบรุษุ จะเปดิถงึเวลา 21.00น.  ควรเตรยีมเสื้อกัน

หนาวหรอืกันลมหรอืผ้าห่มผ้าพนัคอเบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก 

หมายเหต ุ: โรงแรมบนพระธาตอุนิแขวน สรา้งเพือ่ความสะดวกสบายเพือ่รองรบันกัทอ่งเทีย่วทีข่ึน้ไปกราบนมสัการ

พระธาตอุนิแขวน  โรงแรมไมไ่ด้หรหูราเหมอืนเมอืงยา่งกุง้และมโีรงแรมจ ากดั แตไ่ดเ้รือ่งความสะดวกจากการ

เดนิทาง บางโรงแรมมเีปน็หอ้งพดัลม เนือ่งจากบนเขามอีากาศเยน็สบายและไมส่ามารถเลอืกหรอืรเีควสโรงแรมได ้ 
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วนัทีส่อง พระธาตอุนิทรแ์ขวน-วดัไจค๊ะวาย-พระราชวงับเุรงนอง-พระนอนชเวตาเลยีว-หงสาวด-ีเจดยีโ์บตา

ทาวน-์เทพทนัใจ 

  เทพกระซบิ-พระมหาเจดยีช์เวดากอง  (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น.   อรณุสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย ส าหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไม่ได้

บังคับนะคะ ส าหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซ้ือได้โดยจะมีร้านค้าจ าหน่ายราคาอาหารเริ่มต้นชุดละ 

3,000-10,000จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียนเริ่มต้นชุดละ2,000จ๊าต ท าบุญตามอัธยาศัย  

06.30น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.30 น.    น าท่านอ าลาที่พัก เปลี่ยนนั่งรถบรรทุกถึงคิมปุนแค้มป์  เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรบัอากาศ  

  น าท่านเดินทางสู่กรงุหงสาวดี  

จากนั้น        น าท่าน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา

พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมากท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้ 

   

จากนั้น น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (KanbawzaThardi Palace) ซ่ึงเพิ่งเริ่มขุดค้นและ

บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่า

โบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับค าสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ 

และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก 

เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทาง

ประวัติศาสตร์ และถกูสร้างจ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนพูิเศษ กุง้แมน่้ าเผาตวัใหญท่า่นละ 1ตวั** 

บ่าย    นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang 

Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรปูนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่

สวยงามในแบบของมอญ  ในปีพ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นที่เคารพ

นับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงาม

ที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแม้จะไม่
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ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท เป็น

ลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทยน าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง 

จากนั้น น าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูป

ปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ

มะพรา้วออ่น กล้วยหรอืผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอล

ล่า บาทหรอืจา๊ด ก็ได้ (แต่แนะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเปน็คนไทย)แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบ

โบยีสัก 2 ใบไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้

ของนตัโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้จากนั้นน าท่านข้ามฝั่งไปอีกฟาก หนึ่งของ

ถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของ

พญานาค ที่เกิดศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิต 

ไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบ

เบาๆ ห้ามคนอืน่ไดย้นิ ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วย

น้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

 

เย็น น าท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมือง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่าง

กุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่าน

สามารถน าดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้าง

บารมแีละสริมงคลนอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจ าวนัเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8องคห์าก

ใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะ

และต่อเติมโดยกษตัริย์หลายรชักาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองค าทั้งหมดน้ าหนักยี่สิบสามตันภายใน

ประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้า

องค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาด

ใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบด้วย

หลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นช้ันๆ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ
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พทุธเจดีย์ล้วนมีต านานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้นชมระฆงัใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิด

พลัดตกแม่น้ าย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้

จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3คร้ังแล้วอธิษฐาน

ขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสี

ต่างกันออกไปเช่นสีเหลือง,สีน้ าเงิน, สีส้ม, สีแดงเป็นต้น 

 

ค ำไหว้พระมหำเจดย์ีชเวดำกอง 
  วนัทำมอิตุตมะชมพวูระฐำเนสิงกตุตะเรมะโนลมัเมสัตตังสะรัตนะ 
ปฐมงักกสัุนธังสุวรรณะตันตังธำตุโยธัสสะติทุติยงัโกนำคะมะนังธัมมะกำระนังธำตุโย 
ธัสสะติตติยงักสัสปังพทุธจวีะรังธำตุโยธัสสะติจตุกงัโคตะมงัอตัถะเกศำธำตุโยธัสสะติ 
 อหังวนัทำมตุิระโตอหังวนัทำมธิำตุโยอหังวนัทำมสัิพพะทำอหังวนัทำมสิิระสำ 
 *** อธิษฐำนพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่ำชัยชนะและควำมสำเร็จ *** 

19.00น.  บรกิารอาหารค่ าณภตัตาคารชาบชูิบฟุเฟต่ ์อรอ่ยเตม็อิม่กบัชาชูช ิสกุีห้มอ้ไฟและซชู ิขา้วปัน้

สารพดัหนา้ในเครอืโออชิ ิ

**น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมหรหูราระดับ 4 ดาวทีS่UMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR 

   
 

วันเกิด อำทิตย์ จันทร์ อังคำร พุธ พุธกลำงคนื พฤหัสบด ี ศุกร์ เสำร์ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้ำงมีงำ ช้ำงไม่มีงำ หนูหำงยำว หนูหำงส้ัน พญำนำค 
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วนัทีส่าม ยา่งกุง้-พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยพีระนอนตาหวาน -กรงุเทพฯ                                                           

 (เชา้/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  น าท่านแวะสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี 

(Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอน

ตาหวานนมัสการพระพุทธรปูนอนที่มีความยาว 

55ฟุต สูง 16ฟุตซ่ึงเป็นพระที่มีความพระที่มี

ความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพ

มงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซ่ึง

แตกต่างกับศิลปะของไทยสมควรเวลาเดินสู่ 

สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

13.25 น. ออกเดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 256 

15.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

............................................................................................ 

 

 

 

อัตราคา่บรกิารและเงื่อนไขรายการทอ่งเที่ยว 

วันเดินทำง รำคำ พม่ำ ย่ำงกุ้ง หงสำ สิเรียม อินแขวน บิน FD พักโรงแรม4 ดำว 

เร่ิมเดินทำง กลับจำกเดินทำง จ ำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

05 เม.ย.62 07 เม.ย.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

12 เม.ย.62 14 เม.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

13 เม.ย.62 15 เม.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

14 เม.ย.62 16 เม.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์  
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 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่ระวางน้ าหนกักระเปา๋ไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เปน็ไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

 ภาษนี้ ามนัและภาษตีัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติ 

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์นต็,มนิบิาร,์ซกัรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใช้จา่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุ
งาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ที่

เมอืงไทยและตา่งประเทศซึ่งอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 600บาท/ทริป/ลกูทวัร ์ 1 ทา่น(บังคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของ
ประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไมบ่งัคับทปิคะ่) 

** ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา 

ผา่นทา่อากาศยานนานาชาต ิและจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝา่ยหนึง่ เปน็ระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั 

ซึ่งจะมผีลบงัคบัใชต้ั้งแตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่ปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็คา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท ** 

 

ชื่อบญัชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเต อร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั 

 ธนาคารกรงุเทพฯ สาขา อาคารซลิลคิ เฮา้ส์  เลขที ่ 860-0-241510 บญัชอีอมทรพัย ์

 ธนาคารกรงุไทย  สาขา อาคารซลิลคิ เฮา้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 บญัชอีอมทรพัย ์

 ธนาคารกสิกรไทย สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์  เลขที ่ 020-3-839278 บญัชอีอมทรพัย ์

 ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาอโศกทาวเวอร ์   เลขที ่ 234-2-012317  บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชี าระดว้ยบตัรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดทีท่ าการรดู 

ทางบรษิทัเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงินเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเป็นส าคญั 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนติบิคุคล กรณุาแจ้งกับพนกังานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอสงวน

สิทธิท์ี่จะไมอ่อกใบเสร็จย้อนหลงั 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร์ : 

 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่น

เดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วัน ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะต้องมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการ

เลื่อน            การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก

หรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี  

 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใช้จา่ยทัง้หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบริษัทฯ และผู้เดินทาง

อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดนิทาง  ในกรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่ึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

ร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง  

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทวัร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครั้งก่อน

ท าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จ้งใหท้ราบและหากไฟล์ทบิน

มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มน้ าเงนิ) เดินทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น  
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์
ของผู้เดนิทางเปน็ส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง
เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ
ประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณทีา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษิทัฯ

หรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาติ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะ

ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ด้เกดิ
จากอบุตัิเหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใช้จา่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เปน็การช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณทีีก่ระเปา๋เกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณทีีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเปน็ตัว๋ราคาพิเศษ กรณทีีท่า่นไม่เดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด้ระบไุว้ขา้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร์

ทัง้หมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02 – 231-3399  
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 

 
รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ที่อยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร             
               
             
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน  (ผูใ้หญ่    ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัที่ใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู ่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รำยช่ือผู้เดินทำง (กรุณำจัดเรียงตำมห้องพัก และให้ช่ือทั้งภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ อย่ำงถูกต้องตำมหนังสือเดนิทำง 

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำไทย) ช่ือ-นำมสกลุ(ภำษำอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมำยเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
       อำหำร    ไม่ทานเน้ือววั                     ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสตัวปี์ก    ทานมงัสาวรัิต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยืนยันรำคำ ผูใ้หญ่     เด็ก    ค่าตัว๋เพิม่ / ลด    ขา้พเจา้รับทราบ
เงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ       ผูจ้อง 
               (     )  
                      วนัที่       
 

 เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริกำรของเรำ 


