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ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที ่11/01967 

มัน่ใจทกุการเดินทาง ประสบการณก์วา่ 20  ป ี

(MMR012 ทัวรพ์มา่ ย่างกุง้ หงสา อนิทรแ์ขวน 3 วัน 2 คนื ธ.ค. 61 – ม.ีค. 62 (DD)) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางเดอืน ธันวาคม – มนีาคม 2562 เริ่มต้น 10,900.- 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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วันแรก กรงุเทพฯ-ย่างกุง้-หงสาวด-ีเจดียช์เวมอดอร์-คมิปนูแคม้ป์-พระธาตุอินทรแ์ขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) 

  (-/กลางวัน/เย็น) 

 

08.30น. พร้อมกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนินกแอร์  ประต ู6 

Nok Air (DD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุท่าน 

10.30น. ออกเดินทางสูก่รุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน DD 4234 

 

หมายเหต ุ สายการบนินกแอรม์บีรกิารล็อกทีน่ัง่และNok Premium Seatบรกิารส าหรับลูกคา้ทีม่คีวามประสงคต์อ้งการนัง่แถว

หนา้และนัง่ตดิกันหรอืเลือกทีน่ัง่ได ้เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบRandomไมส่ามารถล็อกทีน่ัง่ได้ 

ทีน่ัง่อาจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกันและไมส่ามารถเลือกชว่งทีน่ัง่บนเครือ่งบินไดใ้นคณะ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ  * 

ตอ้งการลอ็คที่นัง่แถวหนา้Nok Premium Seat 

 แถวที ่30-35 และ 44-45   คา่บรกิารลอ็กทีน่ัง่ ขาละ 350 บาท/เที่ยว/ทา่น ไปกลับ 700 บาท/ท่าน 

 ** กรณุาแจ้งพนักงานขายทกุครัง้ก่อนท าการจองคะ่** 

 

11.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่

ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร)ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.45ชม. 

จากนั้น น าท่านเข้าชมพระธาตุที่ต้ังอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5มหาบูชาสถานสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า 

น าท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้

เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของ

มอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง377 ฟุต สูงกว่า 

พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์

อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 

ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร 

กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่

ร่ าลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ยัง

เป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นด า ใช้เป็นที่เจาะพระ

กรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบ

ความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถน าธูปไปค้ ากับยอด

ของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป 

บ่าย   เดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพาน

เหล็กที่ข้ามผ่านชมแม่น้ าสะโตงสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีต

ขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหาร

พม่าไล่ตามซึ่งน าทัพโดยสุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกอง

หลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะ

โตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ าไปแล้วพระองค์ได้คอยป้องกันมิให้
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ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบ

ยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระ

แสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ าสะโตง"นับเป็นพระแสง 

อัษฎาวุธอันเป็นเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ ซึ่งเป็นจุดส าหรับท า

การเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลา

เดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ช่ัวโมง พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock 

Hotel หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรมGolden Rock Hotelจะขึ้นอินแขวนได้แค่ครั้งเดียวค่ะ 

จากนั้น  น าท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyoPagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจาก

ระดับน้ าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆสูงเพียง5.5 เมตรต้ังอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ต้ังอยู่บนยอดเขา

อย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์

ย่อมท าให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการ

บูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ให้

ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวง

สวรรค์โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ

3 ครั้งผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมท้ังขอสิ่งใดก็จะได้สม

ด่ังปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อ

ปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะ

สุภาพบรุษุ ส่วนสภุาพสตร ีสามรถอธิฐาน และฝากสภุาพบรุษุเขา้

ไปปิดแทนได้) *ส าหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่น

ทองค าเปลวราคาเริ่มต้น 2,000จ๊าต/ชุด** 

ค่ า บรกิารอาหารค่ า  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

จากนัน้ ท่านสามารถขึน้ไปนมัสการหรือน่ังสมาธิทีพ่ระเจดีย์ได้ตลอดท้ังคืนแตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรับสภุาพบรุษุ จะเปิดถึง

เวลา 21.00น.  ควรเตรียมเสือ้กันหนาวหรือกันลมหรือผา้ห่มผ้าพันคอเบาะรองน่ังเนือ่งจากบริเวณพื้นที่น้ันมีความ

เย็นมาก หมายเหต ุ: โรงแรมบนพระธาตอุนิแขวน สรา้งเพือ่ความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักทอ่งเทีย่วทีข่ึ้นไป

กราบนมสัการพระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไมไ่ดห้รูหราเหมอืนเมอืงย่างกุ้งและมโีรงแรมจ ากัด แตไ่ด้เรือ่งความ

สะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมเีป็นหอ้งพัดลม เนือ่งจากบนเขามอีากาศเย็นสบายและไมส่ามารถเลือกหรอืรี

เควสโรงแรมได้  

 

วันทีส่อง พระธาตอุินทรแ์ขวน–วัดไจ๊คะวาย–พระราชวงับเุรงนอง–พระนอนชเวตาเลียว–หงสาวด-ีย่างกุง้ 

                         เจดีย์โบตะทาวนเ์ทพทันใจ-เทพกระซบิ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  (เชา้/กลางวัน/เย็น) 

 

05.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย ส าหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไม่ได้บังคับนะคะ 

ส าหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจ าหน่ายราคาอาหารเริ่มต้นชุดละ 3,000-10,000จ๊าต 

  ดอกไม้ธูปเทียนเริ่มต้นชุดละ2,000จ๊าต ท าบุญตามอัธยาศัย 

06.30น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.30 น.   ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถบรรทุก ถึงคิมปุนแค้มป์  เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมน าท่านเดินทางสู่กรุง

หงสาวดี จากนั้นน าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา

พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมากท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้ 

จากนั้น  น าท่านชม พระราชวงับเุรงนอง และ บัลลังกผ์ึง้(KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพ่ิงเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อ

ปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ 



 
 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour  

  พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับค าสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวัง

แห่งนี้ได้เหลอืเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถกูสร้างจ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **เมนพูิเศษ กุง้แมน่้ าเผาตัวใหญท่า่นละ 1ตัว** 

บ่าย    นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่

สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าท่ัวประเทศและเป็นพระนอนที่งดงาม

ที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้ง แต่ก็งามกว่า

โดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย 

จากนั้น  น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง 

จากนั้น น าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ 

(นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอา

ดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อื่นๆมา

สักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะ

เป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่า

เพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ

ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนั้นก็เอา

หน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตาม

ความปรารถนาที่ขอไว้ 

จากนั้น น าท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า 

นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไป

กลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้วซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้

ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ านม ข้ าวตอก ดอกไม้ และ

ผลไม้ 
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เย็น น าท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า

อายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดใน

พม่าสถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอ

พรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระ

ประจ าวันเกิดประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 8 องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริ

มงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองค าทั้งหมด

น้ าหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของ

พระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจ านวนมากและยังมีเพชรขนาด

ใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรง

ปราสาทซ้อนเป็นช้ันๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุก

ชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมี

ต านานและภูมิหลังความเป็นมาท้ังสิ้นชมระฆังใบใหญ่

ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ าย่างกุ้ง

เสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า 

ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็นสัญลักษณ์

แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์

ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ ด่ัง

ต้องการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดย

จุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไปเช่นสี

เหลือง, สีน้ าเงิน, สีส้ม, สีแดง 

 

ค าไหวพ้ระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

  วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ 

 ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 

  ธัสสะติตติยังกัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 

  อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา 

   *** อธิษฐานพรอ้มด้วยใบไมท้ีแ่ปลว่าชัยชนะและความสาเรจ็ *** 

จากนั้น  น าท่านเข้าสู่ที่พัก**โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

 

 

 

 

 

19.00น.  บริการอาหารค่ าณ ห้องอาหารโรงแรม เต็มอิ่มกับเมนูสุดพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติซีฟู๊ดอาหารทะเลสดเติมไม่อ้ัน 

เชิญท่านอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติไม่จ ากัดเวลาและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

วันเกดิ อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร ์

สัตวส์ัญลักษณ ์ ครฑุ เสือ สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 
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วันทีส่าม ย่างกุง้-พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตย-ีกรงุเทพฯ                       (เชา้/-/-) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้  น าท่านแวะสักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตย ี 

  (KyaukHtatgyi Buddha) หรอืพระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่

มีความยาว 55 ฟตุ สูง16ฟตุซึ่งเป็นพระทีม่ีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขน

ตาที่งดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึง่

แตกต่างกับศลิปะของไทย 

  สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

12.00น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  DD 4235 

13.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

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

 

        อัตราคา่บริการและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

 

วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ หงสา สิเรยีม อินแขวน บิน DDพักโรงแรม 5 ดาว 

เริม่เดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เดก็มเีตียง เดก็ไมม่เีตียง พักเดีย่ว 

01 ธ.ค.61 03 ธ.ค.61 35 12,900 12,900 11,900 3,000 

07 ธ.ค.61 09 ธ.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

08 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 35 12,900 12,900 11,900 3,000 

14 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

15 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

21 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

22 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 35 12,900 12,900 11,900 3,000 

29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 35 13,900 13,900 12,900 3,000 

30 ธ.ค.61 01 ม.ค.62 35 13,900 13,900 12,900 3,000 

31 ธ.ค.61 02 ม.ค.62 35 12,900 12,900 11,900 3,000 

4 ม.ค.62 6 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

5 ม.ค.62 7 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

11 ม.ค.62 13 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

12 ม.ค.62 14 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 
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18 ม.ค.62 20 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

19 ม.ค.62 21 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

25 ม.ค.62 27 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

26 ม.ค.62 28 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

1 ก.พ.62 3 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

2 ก.พ.62 4 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

8 ก.พ.62 10 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

9 ก.พ.62 11 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

15 ก.พ.62 17 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

16 ก.พ.62 18 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

22 ก.พ.62 24 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

23 ก.พ.62 25 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

1 ม.ีค.62 3 ม.ีค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

2 ม.ีค.62 4 ม.ีค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

8 ม.ีค.62 10 ม.ีค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

9 ม.ีค.62 11 ม.ีค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

15 ม.ีค.62 17 ม.ีค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

16 ม.ีค.62 18 ม.ีค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

22 ม.ีค.62 24 ม.ีค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

23 ม.ีค.62 25 ม.ีค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

 

อัตราคา่บรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบินชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 2 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลี่ยนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 คา่ระวางน้ าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเที่ยวตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิ่นและหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกันอบัุตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เปน็ไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษนี้ ามันและภาษตัีว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นกอ่นวันเดินทาง) 
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อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนังสอืเดินทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติ 

 คา่ใช้จา่ยส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอรเ์นต็,มนิบิาร,์ซักรดีที่ไมไ่ดร้ะบไุว้ใน

รายการ 

 คา่ใช้จา่ยอันเกดิจากความลา่ช้าของสายการบนิ,อุบัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกู

ปฏเิสธไมใ่ห้ออกและเขา้เมืองจากเจ้าหนา้ทีต่รวจคนเข้าเมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่

นอกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ600บาท/ทริป/ลูกทัวร ์1 ทา่น(บังคับตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน้ าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขับรถนะคะแตไ่มบั่งคับทปิคะ่) 

** ขณะนีร้ัฐบาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผา่นทา่

อากาศยานนานาชาติ และจะมสีทิธพิ านักในดินแดนของอีกฝา่ยหนึง่ เปน็ระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วัน ซึง่จะมผีลบังคับใช้

ตัง้แตว่ันที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมกีารเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลับมายืน่วซี่าปกติอีก ทางทัวรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็คา่วซี่า

เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท ** 

 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิทัวร์ 

 

1.กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทสว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่15 วัน 

มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วัน) 

 

ชื่อบัญชี  บรษัิท เอฟวนีวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จ ากัด 

      ธนาคารกรุงเทพฯ  สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่  860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกรุงไทย  สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่  968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สีลมคอมเพล็กซ์  เลขที่  020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาอโศกทาวเวอร์    เลขที่  234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 

กรณีช าระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท าการรูด 

ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช าระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเป็นส าคัญ 

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

2.กรณยีกเลิก 

2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดินทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหทั้ง้หมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขัต

ฤกษท์างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดินทาง หกัคา่ทัวร ์50%และรบิเงนิมัดจ าทัง้หมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอ่นการเดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมดไมว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

3. กรณเีจ็บปว่ย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไปแต่ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลิกหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณเีจบ็ป่วย

กะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 
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4.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณทีา่นยกเลิกการเดินทางและมผีลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตามจ านวนที่บรษัิทฯ

ก าหนดไว(้15 ท่านขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯและผูเ้ดินทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดียวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระ

คา่เสียหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลิกของทา่น 

5.คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณทีีม่ผีูเ้ดินทางไมถ่ึง 10 ท่านขอสงวนสทิธิ์เลือ่นวันเดินทางหรอืยกเลกิการ

เดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ให้ทา่นทราบล่วงหนา้ 10 วันกอ่นการเดินทาง 

6.กรณทีีท่า่นตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทัวร,์ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จ้าหนา้ทีท่กุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จ้งให้ทราบล่วงหนา้ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆใน

กรณถี้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จ้งให้ทราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดังกลา่ว 

7.กรณใีช้หนังสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงนิ)เดินทางเพือ่การทอ่งเที่ยวกับคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได้  

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเปน็
ส าคัญ 

 หนังสอืเดินทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้ (หนังสือเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบหากอายเุหลือไมถ่ึงและไม่สามารถ

เดนิทางได้ ) 

 ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุ
งาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณทีา่นถกูปฎเิสธการเข้าหรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมอืง หรอื เจ้าหนา้ทีก่รมแรงงาน

ทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึ่งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบัิตทิางธรรมชาติ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับ

ในเงื่อนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึ่งไมไ่ดเ้กดิจากอุบัตเิหตใุน
รายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิัย ซึ่งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท

ทัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ,ไมท่านอาหารบาง
มือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษัิทฯได้ช าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้

เปน็การช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบัุตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาท

ของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณทีีก่ระเปา๋เกิดสูญหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณทีีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดินทางออกหรอืเข้าประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีีท่า่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคืนเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นชือ่

ได ้

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือว่า
ทา่นไดย้อมรับในเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้้างต้นนี้แลว้ทัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ
เที่ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรทั์ง้หมด 

 

** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชนข์องทา่นเอง** 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร             
               
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน  (ผูใ้หญ่    ท่าน / เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
       อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั                     ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสตัวปี์ก    ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่     เดก็    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ       ผูจ้อง 
                (     ) 
                                วนัท่ี       
 
 

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา 


