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ไฟลท์บินเชา้ กลบัเยน็  

DD4230 (06.30-07.15) // DD4239 (21.00-22.45) 

วนัแรก         สนามบินดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) – พระเขีย้วแก้ว – เจดีย์กาบาเอ – วดัพระหินอ่อน – ช้างเผอืก –  
                           วดับารม ี- เจดีย์ชเวดากอง 
04.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์สายการบินนกแอร์ เจา้หนา้ท่ีคอยให้

การตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้ โดยเที่ยวบินที่  DD4230 (บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)  
07.15 น.         เดินทางถึง สนามบินมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

(เวลาท้องถิ่นที่เมยีนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง)  
นาํท่านสกัการะ วดัพระเขีย้วแก้ว ซ่ึงสร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้เม่ือคร้ังอญัเชิญจาก
ประเทศจีน เป็นองคเ์ดียวกบัท่ีอญัเชิญมาท่ีพุทธมณฑล นาํท่านชม เจดีย์กาบาเอ เจดียท์รงกลมมีความสูง
และเสน้ผา่ศนูยก์ลางวดัไดเ้ท่ากนั คือ 34 เมตร สร้างโดยนายอนุู  นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพื่อใช้
เป็นสถานท่ีชาํระพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 6 ใน ช่วงระหว่างปี 2497-2499 และเพื่อใหบ้งัเกิดสนัติสุขแก่โลก  
 



 

 

นาํท่านนมสัการ วดัพระหินอ่อน (MARBLE BUDDHA) ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีพระพุทธรูปทาํจากหินอ่อนท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก นาํท่านชมความน่ารัก แสน รู้ของ ช้างเผอืก ที่มลีกัษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตาํรา
โบราณ ซ่ึงหาชมไดย้ากในปัจจุบนั    

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ วดับารม ีใหส้กัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ท่ีเช่ือว่ายงัมีชีวิตอยูจ่ริง ดว้ยองคพ์ระ

เกศาธาตุน้ีเม่ือนาํมาวางบนมือ จะสามารถเคล่ือนไหวไดอี้กทั้งวดัน้ียงัไดช่ื้อว่าเป็นท่ีเก็บองคพ์ระบรม
สารีริกธาตุไวม้ากท่ีสุดดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหนัตต่์าง ๆ  

16.00 น. นาํท่านสกัการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมอืงพม่า ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาวพม่าและ 
ชาวต่างชาติมากมายพากนัเท่ียวชมและนมสัการทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสายว่ากนัว่า
ทองคาํท่ีเก็บอยูใ่นธนาคารชาติองักฤษเสียอีกปัจจุบนัรัฐบาลพม่าไดบู้รณะพระมหาเจดียช์เวดากองเสร็จ
ส้ินแลว้ใหค้วามงดงามยิง่ใหญ่สมเป็นมหาเจดียท่ี์งดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

คํา่  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   
 พกัที่ YANGGON HOTEL // CENTRAL HOTEL // GREEN LIFE HOTEL เทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วนัที่สอง หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวงับุเรงนอง – วดัไจ๊คะวาย – พระธาตุอนิทร์แขวน 
  (ไม่รวมเสลีย่งขึน้พระธาตุอนิทร์แขวน) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่  เมอืงหงสาวดี  อยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ  80 ก.ม. นาํท่าน

สกัการะ พระะเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือพระธาตุมุเตา ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในหงสาวดี  สญัลกัษณ์ยนืยนั
ความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภ ายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้  จากนั้นนาํท่านชม 
พระราชวงับุเรงนอง และ บัลลงัก์ผึง้  ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุดคน้และบูรณปฏิสงัขรณ์เม่ือปี พ .ศ.2533 จากซาก
ปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ทาํใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวงัของพระเจา้หง
สาวดีบุเรงนองปัจจุบนัการขุดคน้ยงัไม่เสร็จสิสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นไดว้่า บริเวณของพระราชวงั
แห่งน้ีกวา้งใหญ่เพียงใด นาํท่านตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ท่ี วดัไจ้คะวาย  สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุ
และสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจาํนวนมาก ท่านสามารถนาํสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดั
แห่งน้ีได ้

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านออกเดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน  ระหว่างทางผา่นชม แม่นํา้สะโตง สถานท่ีสาํคญัทาง
ประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี 2 สมเด็จพระนเรศวร  กาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถ้กูทหาร
พม่าไล่ตามซ่ึงนาํทพัโดย สุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทย
มา กองหนา้ของพม่าตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแม่นํ้ าสะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่นํ้ าไปแลว้ พระองคไ์ด้
คอยป้องกนัมิใหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ ไดมี้การปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแม่นํ้ าสะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้
พระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยงิถกูสุรกรรมา แม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็น
ขวญัเสีย จึงถอยทพั  กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏ



 

 

ต่อมาว่า  "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่นํ้ าสะโตง " นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค  ยงั
ปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ พระธาตุอนิทร์แขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที (ตอ้งเปล่ียนเป็นรถ
ทอ้งถ่ิน ) เมื่อถึงยอดดอยแลว้พาท่านเดินต่อไปยงัองคพ์ระธาตุอินทร์แขวนชมทศันียภาพอนัสวยงาม
ของสองขา้งทางพร้อมสมัผสัความเยน็ซ่ึงจะค่อยๆ เยน็ข้ึนเร่ือยๆ เดินทางจนถึงท่ีพกั  

คํา่ บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   หลงัอาหารเยน็  เชิญท่านไปสกัการะพระธาตุ ตาม
อธัยาศยั สามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะสกัการะกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณ
ระเบียงท่ียืน่สู่พระเจดียไ์จเ้ท่ียว  ควรเตรียม เบาะรองนั่งเพราะพืน้ที่นั่งมคีวามเยน็มาก พระเจดีย์องค์นี้
เปิดตลอดคนืแต่ประตูเหลก็ที่เปิดสําหรับบุรุษเปิดถึงเวลา  22.00 น. เท่านั้น    พระธาตุอนิทร์แขวนนี้
นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นท่ีมาและแรงบนัดาลใจของกวีซี
ไรส์ ปี พุทธศกัราช 2534 มาลา คาํจนัทร์ท่ีแต่งวรรณกรรม เร่ือง  “ เจ้าจนัทร์ผมหอม นิราศพระธาตุ
อนิทร์แขวน ”  

 
 

 

พกัที่ MOUNTAIN TOP HOTEL // KYAITHOO HOTEL // GOLDEN ROCK HOTEL 

วนัที่สาม พระธาตุอนิทร์แขวน – วดัพระไฝเลือ่น – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลยีว – ย่างกุ้ง – 
  พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจโีชว์พืน้เมอืง  
05.00 น.     เชิญท่านสกัการะ  พระธาตุอนิทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอธัยาศยั ใส่บาตรพระสงฆ ์ท่านจะพบกบั

บรรยากาศยามเชา้ท่ีสดช่ืน ทิวทศัน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สกัการะส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิบนภูเขา ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหศัจรรยว์่าพระธาตุองคน้ี์
ตั้งอยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลงมา การท่ีกอ้นหินสีทองวางหม่ินเหม่บนหนา้ผามานานนบัพนัปี 
โดยเฉพาะเม่ือมองจากดา้นล่างข้ึนไปก็ดูคลา้ยกบัลอยอยูเ่หนือหนา้ผา ราวกบัพระอินทร์นาํไปแขวนไว้
กลางอากาศนบัเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์ ไหว้ขอพรเทพเจ้าทันใจ เพื่อความเป็นศิริมงคล ทาํบุญประจาํวนัเกิด 
(เข้าไปปิดทองได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น) ชาวพม่ามีความเช่ือว่าองคพ์ระธาตุน้ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 5 ของ
ประเทศ 

06.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางกลบั  ถึงคิมปุนแคม้ป์  เปล่ียนเป็นรถปรับอากาศ พร้อมนาํท่าน เดินทางสู่กรุงหงสาวดี 

จากนั้นนาํท่าน  นมสัการวดัไจ๋ป๋อรอ (วดัพระไฝเลือ่น ) มีอายมุากกว่า 2,000 ปี ซ่ึงมีเร่ืองเล่ามากมาย
เก่ียวกบั สถานท่ีแห่งน้ีรายการ National Geographic Society ไดเ้คยมาถ่ายทาํสารคดีท่ีน้ีมากกว่า 10 คร้ัง 
ซ่ึงในแต่ละคร้ัง ตาํแหน่งไฝท่ีบริเวณหนา้ผากจะไม่ตรงกนัเลย  ซ่ึงเป็นเร่ืองมหศัจรรยม์าก 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร ( เมนูพเิศษ กุ้งแม่นํา้)  
บ่าย หลงัอาหารนาํท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว  ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่าและเป็น

พระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า  มีความยาว  55  เมตร สูง  16  เมตร  สร้างข้ึนโดยพระเจา้มินกะดีป่า ใน
ปี ค .ศ.994  จนจากนั้นนาํท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น  บูรณะเม่ือ พ .ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่
โดยรอบทั้ง 4 ทิศ จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงย่างกุ้ง  นาํท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจ ี หรือ 
พระตาหวาน นมสัการพระพุทธ รูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงาม
มาก โดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ      

19.00 น.  บริการอาหารคํา่แบบบุฟเฟ่ต์นานาชนิด ใหท่้านไดล้ิ้มรสอาหารพ้ืนเมืองแบบพม่า พร้อมชมการ
แสดงนาฏศิลป์ของพม่า อนังดงามอ่อนชอ้ย ณ ภตัตาคาร  

 พกัที่ YANGGON HOTEL//CENTRAL HOTEL //GREEN LIFE HOTEL เทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วนัที่ส่ี           ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – เจดีย์โปตาทาวน์ – เทพทันใจ – ตลาดสกอ็ต - กรุงเทพฯ 
07.00 น.           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ สิเรียม อยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ถึง
เมืองสิเรียมนาํท่านลงเรือไป ชมเจดีย์เยเลพญา เจดียน้ี์สร้างข้ึนบนเกาะกลางนํ้ า หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า 
“เจดียก์ลางนํ้ า ”นาํท่านนมสัการพระพุทธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิเก่าแก่ท่ีปร ะดิษฐานบนบลัลงักไ์ม้
แกะสลกัปิดทองคาํเปลวท่ีงดงาม มีอายนุบัพนัปี ซ่ึงเป็นท่ีสกัการบูชาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ  ได้
เวลาอนัสมควรลงเรือกลบัและต่อรถปรับอากาศ จากนั้นเดินทางกลบักรุงยา่งกุง้   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย ผา่นชม เจดีย์ซูเลย์ ซ่ึงเป็นเจดียท์รงแปดเหล่ียมกลางเมืองยา่งกุง้ สร้างในสมยัท่ีองักฤษยงัปกครอง 3 

พม่าอยู ่จากนั้นนาํท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์  ซ่ึงโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ายทหาร 1000 นาย ไดส้ร้าง
เจดียโ์บตะทาวน์น้ีและทรงนาํพระเกศธาตุ ไว ้ 1 เสน้ ก่อนท่ีจะนาํไปบรรจุท่ีเจดียช์เวดากองและเจ ดีย์
สาํคญัอ่ืนๆ เม่ือเดินเขา้ไปในเจดียส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ยา่งใกลชิ้ด นอกจากนั้นยงัมีส่ิงท่ี
น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพุทธรูปทองคาํ ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามือ เป็นพระพุธรูป
ปางมารวิชยัท่ีมีลกัษณะงดงามยิง่นกั ตามประวติัว่าเคยประดิษฐานอยูใ่นพระราชวงัมณัฑะเลย ์คร้ังเม่ือ
พม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคล่ือนยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑก์ลัป์กตัตาในอินเดีย ทาํให้
รอดพน้จากระเบิดของฝ่ายพธัมิตรท่ีถล่มพระราชวงัมณัฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองคน้ี์ถกู
จดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑว์ิกตอเรียและแอลเบร์ต   



 

 

นอกจากนั้น และดา้นซา้ยมือจะเป็นรูปป้ัน นัตโบโบย ีหรือ เทพทันใจ  ซ่ึงชาวชาวพม่า รวมถึงชาวไทย
นิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยท่ีเช่ือว่าเม่ืออธิษฐานส่ิงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 
จากนั้นนาํท่านสกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า  “อะมาดอว์เมีย๊ะ ” ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตอ้งไป
กระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนั นาํท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ี 
“สก๊อตมาร์เกต็”  (SCOTT MARKET) ซ่ึงสร้างโดยชาวสก๊อตสมยัเม่ือคร้ังพม่ายงัคงเป็นอาณานิคม
ของประเทศองักฤษ ท่านจะสามารถซ้ือหาของท่ีระลึกพ้ืนเมืองไดม้ากมายในราคาถกู เช่น ไม ้แล ะ
งาชา้งแกะสลกั พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลกั  แป้งทานาคา ผา้ปักพ้ืนเมืองและเคร่ืองเงิน 

17.00 น. นาํท่านเดินทางเดินสู่ สนามบินนานาชาต ิเมงกาลาดง  
21.00  น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4239 

(บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
22.45  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

หากท่านที่ต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

******************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ****************** 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ  

2 ท่าน 
เด็กมีเตยีง พกั

กับ 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็กไม่มีเตยีง พกั
กับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พกัเดี่ยว 
ท่านละ 

10–13 ม.ค. 57 18,900.- 17,900.- 16,900.- 4,900.- 

16-19, 23-26, 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 57 

17,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 
1-4, 6-9, 13-16, 20-23, 

27 ก.พ. - 2 มี.ค. 57 

6-9, 13-16, 20-23, 27-30 มี.ค. 57 

3-6, 12-15 เม.ย. 57 18,900.- 17,900.- 16,900.- 4,500.- 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบักรุงเทพฯ-ยา่งกุง้ -กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป) 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 3 คืน 
ค่าภาษีสนามบินไทยและพม่า  ค่าวซ่ีาพม่า  
ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการ          ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 15 กก.                      
 มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยู ่ 
    ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต      
 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
ค่าเสลีย่ง ขึน้-ลง พระธาตุอนิทร์แขวน (ข้ึนลง 1,000 บาท ไม่รวมทิป) 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีนํ้ าหนกัเกิน 30 กก.   
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
  ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปคนหาบเสล่ียง คนละ 1,000 จ๊าด ต่อเท่ียว (ประมาณ 40 บาท)  
 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน ประมาณ 400.- ต่อลกูคา้ 1 ท่าน 
ส ารองที่นั่ง 
ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง   
* ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วนั    
 

………เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า………. 
**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทําการ** 

หนงัสือเดินทางท่ีมีวนักาํหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 
รูปถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป สาํหรับชาวต่างชาติ 3 รูป พ้ืนหลงัสีขาวหนา้ตรงเท่านั้น 
(รับเฉพาะรูปถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ห้ามแมก็ซ์รูปใส่พาสปอร์ต) 
กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่าน ก่อนจดัส่งเล่มพาสปอร์ตใหก้บัทางบริษทั 
รูปถ่ายหา้มเป็นชุดขา้ราชการเด็ดขาด 
หมายเหตุ รูปถ่ายพืน้หลงัเป็นสีอืน่ๆหรือถ่ายเองแล้วปร้ินส่งมาทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบหากยื่ นวซ่ีาไม่ผ่านและเกดิ
ค่าใช้จ่ายจริง ในกรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

อัตราค่าวซ่ีาด่วน ที่ต้องจ่ายสถานทูต เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
 

 ยืน่วีซ่า ด่วน 4  วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่านละ 500 บาท 
 ยืน่วีซ่า ด่วน 1  วนั และ 2 วนั ลกูคา้ตอ้งไปยืน่ดว้ยตวัเอง เพื่อโชวต์วัท่ีสถานฑูตพม่า 
 
 
 



 

 

***เอกสารที่ต้องใช้: หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวนัเดินทางต้องไม่ตํา่กว่า 6 เดือน*** 
หมายเหตุ :  
>>   การสํารองที่นั่งจะเกดิการยนืยนัว่าเดินทาง เมือ่ท่านแฟกซ์สําเนาการชําระค่าบริการและได้รับการยนืยนัจากพนักงานขาย
เท่านั้น กรณไีม่ได้รับความสะดวก กรุณาตดิต่อเบอร์ 02-3477580-40 / 081-3528261 
>>   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลกิการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วนั ซ่ึงจะเกดิขึน้ได้กต่็อเมือ่ไม่
สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 16 ท่าน   หรือเกดิสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่เกดิควา มสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ 
ยนิดีคนืเงินให้ทั้งหมด หรือจดัหาคณะทัวร์อืน่ให้ถ้าต้องการหรือนําคณะเดินทางโดยไม่มหีัวหน้าทัวร์จากเมอืงไทยแต่มผีู้ดูแล
เมือ่ท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ 
>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี ้เมือ่เกดิเ หตุจาํเป็น สุดวสัิย จนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจบ็ ที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวสัิยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัตเิหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและ
ออกเมอืงของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมอืง อนัเนื่องมาจากมส่ิีงผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ
การถูกปฏิเสธในกรณอีืน่ 
>>   เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณใีดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืเงินในทุกกรณ ี
>>   อาจมกีารปรับเปลีย่นราคาทัวร์ขึน้โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณทีี่มอีตัราแลกเงินมกีารเปลีย่นแปลงจนกระทบ
กบัราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึน้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีนํา้มนั หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศ
ต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
>>   กรณทีี่ท่านชําระมดัจาํหรือชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลกิการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วนั โดยนับ
เฉพาะวนัทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคนืค่าใช้จ่ายให้ตามจริง (ยกเว้นค่าวซ่ีา ),กรณยีกเลกิการเดินทาง
เนื่องจากป่วยต้องนําส่งใบรับรองแพทย์เพือ่ทําเร่ืองกบัสายการบินและโรงแรมที่พกั และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสา มารถทํา
เร่ืองคนืได้หรือไม่/กรณทีี่ชําระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลกิท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกีย่วกบัดอกเบีย้และค่า
ดําเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเกบ็ / อนึ่งตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรมที่พกัเป็นราคาแบบหมู่คณะหาก
ต้องการยกเลกิหรือเปลีย่นแปล งการเดินทาง ท่านอาจมค่ีาใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่อกีคร้ังก่อนยกเลกิหรือ
เปลีย่นแปลง 
>>   เมือ่ท่านทําการชําระค่ามดัทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในทุกกรณข้ีางต้นทุกประการ 

 


