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วดัไจ้คะวาย | เจดย์ีชเวมอดอว์ l พระราชวงับเุรงนอง l พระธาตอุินทร์แขวน l หงสาวด ี

เดินทาง สิงหาคม – กันยายน 62  

พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง  
หงสาวด ีพระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 



พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่ น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง  
เจดย์ีโบตะทาวน์ (เทพทนัใจ) l เทพกระซิบ l ช้อปปิง้ตลาดสก๊อต 

แถมฟรี!! กระเช้าขึน้พระธาตุอินทร์ 1 เที่ยว พักหรู 5 ดาว ที่ย่างกุ้ง  
เมนูพเิศษ สลัดกุ้งมังกร และ เป็ดปักก่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40) 
หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน 

06.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ 
08.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG701 
09.40 น. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่า
ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) 
น าท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30ชัว่โมง) 
น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวน
มาก ท่านสามารถน าสมดุ ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วดัแห่งนีไ้ด้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เร่ิมต้นเพียง 9,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ ง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40)-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์- 
พระราชวงับเุรงนอง-พระธาตอุินทร์แขวน 

วนัท่ี 2.   พระธาตอุินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่ น-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง 
วนัท่ี 3.   ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทนัใจ)-เทพกระซิบ-ช้อปปิง้ตลาดสก๊อต-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) 

(PG704 : 18.20-20.15) 

 



 
กลางวนั 

 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุ้งแม่น า้ย่างคนละ 1 ตวั) 

 จากนัน้น าท่านสกัการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นีเ้ป็นสญัลกัษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนบัเป็น 1 ใน 5 ส่ิง 

ศกัดิ์สิทธ์ิของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า“พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งครัง้ก่อนเป็นสถานที่
ประกอบพิธีศกัดิ์สิทธ์ิ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมยัโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทัง้พระเจ้าบุเรง
นองด้วย และเมื่อครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทบัอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมสัการ
พระเจดีย์องค์นี ้ยงัเคยผ่านการพงัทลายจากแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่มาแล้วถึง 4 ครัง้ ท าให้ปลียอดของเจดีย์องค์นีห้กัพงัลงมาแต่
ด้วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดีย์องค์นีจ้ึงได้ท าการสร้างเจดีย์ชเวมอดอว์ขึน้มาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ด้วยความสงูถึง 374 
ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสงู 70 ฟุต) นบัเป็นเจดีย์ที่สงูที่สดุในพม่าส่วนปลียอดที่พงัลงมาก็ได้ตัง้ไหว้ที่มมุหนึ่งขององค์เจดีย์เพื่ อให้
พทุธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกบัเจดีย์องค์ปัจจุบนั  ท่านจะได้นมสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัดิ์สิทธ์ิและสามารถน า
ธูปไปค า้กบัยอดของเจดีย์องค์ที่หกัลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซึง่เปรียบเหมือนดัง่ค า้จนุชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้ไป 
 

  
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศนูย์กลางทางการปกครองและใช้ออกวา่ราชการปี 
พ.ศ. 2142 ในสมยัพระเจ้านนัทบุเรงซึ่งพระราชวงัเดิมนัน้เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครัง้ยังทรงพระ
เยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน มีการค้นพบเสาและก าแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ในดินรัฐบาลพม่าจึงได้ท าการขุดค้นและสร้าง
พระราชวงับเุรงนองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดิมซึง่พระต าหนกัที่ประทบับรรทมสีทองเหลืองอร่ามที่ดูโดดเด่นชวนมอง
ในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าและท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทัง้ภายนอก
และภายใน **วนัที่ 10-20 เมษายนของทุกปี (เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง) พระราชวงัปิดไม่ให้เข้าชม ปรับโปรแกรมไปยงัวัด
พระไฝเล่ือนแทน*** 
 
 
 
 
 
 
น าท่านออกเดินทางสู่  คิมปนูแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ระหว่างทางท่านจะเห็นแม่น า้สะโตง ซึ่ง
เป็นแม่น า้ที่มีความสมัพนัธ์กับพระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปืนข้ามแม่น า้ที่กว้างใหญ่นีไ้ปต้องแม่ทพัพม่า 
จนได้รับชยัชนะ ถึงคิมปนูแค้มป์ หยุดพกัเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อขึน้บนภูเขาไจ้ก์โท เพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่พกั ระหว่าง
ทางชมทศันียภาพอนัสวยงามสองข้างทาง   
(นัง่รถบรรทุกขึน้ไปจนถึงจุดบนสดุของภูเขาไจ้ก์โทที่เป็นที่ตัง้ของพระธาตุอินทร์แขวน ในกรณีคณะทวัร์เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 

 

 



ส าหรับรถบรรทกุขึน้บนพระธาตอุินทร์แขวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใช้รถร่วมกบัคณะอื่น ซื่งอาจใช้เวลาพอสมควร)  
 
 
 
 
 
 
 
 
พิเศษ!!!! เพิ่มฟรี นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึน้พระธาตอุินทร์แขวน(1 เที่ยว) เพื่อบริการนกัท่องเที่ยวขึน้ไปไหว้พระธาตสุะดวกสบายขึน้  
 
ใช้เวลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขึน้ไปถึงสถานีองค์พระธาต ุ(ในกรณีที่กระเช้าปิดจะท าการนัง่รถขึน้ถึงจดุสงูสดุตามปกติ
และไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆให้) 

 
เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ “พระธาตุอินทร์แขวน” (ซึ่งอยู่ใกล้ที่พักมากใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที)พระธาตุ
อินทร์แขวน ตัง้อยู่ที่เมืองไจ้โท อ าเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา เหนือระดับน า้ทะเล 3,615 ฟุต มี
ลกัษณะเด่นเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหน้าผาสงูชนัอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลก
โดยไม่ตกลงมา นบัเป็น 1 ใน 5 ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิ ที่ชาวพม่าต้องไปสกัการะ   และยงัเป็นพระธาตปุระจ าปีจอ (สนุขั) ที่คนเกิดปีนีต้้อง
ไปนมสัการสกัการะครัง้หน่ึงในชีวิต 

ค ่า 
ที่พกั 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
เดินทางเข้าสู่ที่พัก YOE YOE LAY HOTEL หรือ KYAIKHTO HOTEL 
หลงัอาหารเย็นเชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอธัยาศยั นมสัการ เทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็น นักพรตที่มีความ

 



ศกัดิ์สิทธ์อีกแห่งหน่ึง ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสกัการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่น
สู่พระเจดีย์ไจ้โท  ควรเตรียมเสือ้กนัหนาว  หรือกนัลม หรือผ้าห่ม ผ้าพนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพืน้ท่ีนัง่มีความเย็นมาก พระเจดีย์
องค์นีเ้ปิดตลอดคืน  (แต่ประตเูหล็กที่เปิดส าหรับบรุุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00น.)พระธาตุอินทร์แขวนนี ้เป็น
ที่มาและแรงบนัดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พทุธศกัราช 2534 มาลา ค าจนัทร์ ที่แต่งวรรณกรรม เร่ือง “เจ้าจนัท์ผมหอมนิราศพระธาตุ

อินทร์แขวน” 
 
 
 
 
 
 
  

 

วันที่ 2 
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่ น-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-
เจดีย์ชเวดากอง 

เช้าตรู่ 
 
 
 
 
 
เช้า 
 
 
 
 
 
 
 

เชิญท่านสกัการะ พระธาตอุินทร์แขวนหรือถวายอาหารพระธาตอุนิทร์แขวน ท่านจะพบกบับรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น ทิวทศัน์
งดงาม ความศรัทธาของพทุธศาสนิกชนชาวพมา่ สกัการะส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิบนภเูขา ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาต ุ
พิสจูน์ความมหศัจรรย์ว่าพระธาตอุงค์นีต้ัง้อยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมาการท่ีก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามา
นานนบัพนัปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึน้ไปก็ดคูล้ายกบัลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกบัพระอนิทร์น าไปแขวนไว้กลาง
อากาศนบัเป็นอศัจรรย์เจดีย์ 
บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 
กลางวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บสมัภาระพร้อมออกเดินทางกลบัสู่ หงสาวดีตามเส้นทางเดิม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมืองหงสาวดี  (กุ้งแม่น า้ย่างคนละ 1 ตวั) 

 
น าท่านสกัการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สร้างขึน้โดย
พระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอ านาจ มีพุทธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือมพระบาทต่างจาก
พระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลงัพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครัง้ก่อนพระพุธรูปองค์นีถู้ก
ปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่อองักฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบ
พระนอนองค์นี ้จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จน
กลายเป็นพระพทุธรูปที่สวยงามในปัจจบุนั   อีกทัง้ยงัสามารถเลือกซือ้ของฝาก อาทิ ไม้แกะสลกั ไม้จนัทร์หอม  ผ้าปักพืน้เมือง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ้าพิมพ์เป็นรูปต่างๆ 
จากนัน้น าท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่ น ซึง่มีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ มีลกัษณะเป็นพระพุทธรูปปาง
ประทับนั่งโดยรอบทัง้ 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ด้วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ) , 
พระโกนาคม (ทิศใต้), พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก)และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)สร้างโดยส่ีสาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับ
พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งได้เกิดพงัทลาย
และได้มีการบรูณะใหม่ท าให้พระพทุธรูปองค์นีม้ีลกัษณะสวยงามแตกต่างไปจากองค์อื่นๆ 
ท่านเดินทางกลบัสู่เมืองย่างกุ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
หลังจากนัน้น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของ
ประเทศพม่าที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพส่ิง อนัล้วนเป็นมิ่งมงคลสงูสดุ  ประกอบด้วยลายลกัษณธรรมจกัรข้างละองค์
ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอฎัจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซ้อนกนัซึง่แตกต่างกบัศิลปะ
ของไทย 

 
น าท่านสกัการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองค าที่งดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลาง
เมืองย่างกุ้ง มีความสงู 109 เมตร ประดบัด้วยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบุษราคมัอีก 2 ,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมี
ทองค าโอบหุ้มอยู่น า้หนกัถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่าจะใช้ทองค าแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากนัว่าทองค าที่ใช้
ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนีม้ากมายมหาศาลกวา่ทองค าที่เก็บอยูใ่นธนาคารชาติองักฤษเสียอีก  รอบๆฐาน
พระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูส่ีด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดี ย์ประกอบด้วยเพชรและ
พลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจเุส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปี
มะเมีย และยงัเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า ซึ่งมีทัง้ผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสกัการะทัง้กลางวนัและ
กลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ท่ีแห่งนีม้ีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอศัจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท าเป็น
ศาลาโถงครอบด้วยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชัน้ๆ ที่เรียกว่า พยาธาต ุรายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดษิฐานพระประธาน
ส าหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บชูา 

ค ่า 
ที่พกั 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าคณะเข้าสู่ที่พกั GRAND MERCURE หรือ SULE SHANGRI-LA หรือเทียบเท่า (ระดบั 5 ดาว) 
 
 

วันที่ 3 
ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-ช้อปป้ิงตลาดสก๊อต-ย่างกุ้ง(สนามบินมิง
กาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-20.15) 

  

เช้า 
 

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
นมสัการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นีแ้ละทรงน าพระเกศ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธาต ุไว้ 1 เส้น ก่อนท่ีจะน าไปบรรจทุี่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์ส าคญัอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุ
ได้อย่างใกล้ชิด  นอกจากนีย้งัมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพธุรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็น
พระพทุธรูปปางมารวิชยัที่มีลกัษณะงดงามยิ่งนกั ตามประวตัิว่าเคยประดษิฐานอยูใ่นพระราชวงัมณัฑะเลย์ ครัง้เมื่อพม่าตกเป็น
อาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคล่ือนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย  ท าให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่าย
พนัธมิตรท่ีถล่มพระราชวงัมณัฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพทุธรูปองค์นีถ้กูจดัแสดงที่พิพิธภณัฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และ
ด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปัน้ นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่อ
อธิษฐานส่ิงใดแล้วจะสมปรารถนาทนัใจจากนัน้น าท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกัการะ เทพกระซิบ “อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพทุธศาสนาอย่างแรง
กล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนือ้สตัว์จนเมื่อสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนตัซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การบูชานัน้จะต้อง
กระซิบขอพรที่ข้างหูเบาๆ และบูชาด้วยมะพร้าว  กล้วยนากที่เขาจัดไว้เป็นชุดแล้ว นอกจากนีย้ังนิยมบูชาด้วยน า้นม และ
ข้าวตอก รวมทัง้ดอกไม้  ซึง่มกัจะเป็นดอกมหาหงส์ ที่คนพม่านิยมใช้บชูาพระกนัทัว่ไป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(เป็ดปักกิ่ง+สลดักุ้งมงักร) 
**วนัท่ี 10-20 เมษายนของทกุปี ร้านหยดุท าการ จะเปล่ียนไปทานร้านอื่นแทนและปรับเป็นเมนปูกติ** 

บ่าย 
 

จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองที่ตลาด“สก๊อตมาร์เก็ต”ซึง่สร้างเมื่อครัง้พม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษให้
ท่านได้เลือกชมและเลือกซือ้สินค้าที่ระลึกพืน้เมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลักพระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทา
นาคา ผ้าปักพืน้เมือง เคร่ืองเงิน ไข่มกุ และหยกพม่า 
***ตลาดสก็อตจะปิดช่วง 10-20 เม.ย. ของทุกปี(เวลาอาจจะมีการเปล่ียนแปลง) จะเปล่ียนแปลงโปรแกรมโดยน าคณะไปยัง
ห้างสรรพสินค้าของย่างกุ้งแทน** 

 

 
18.20 น. ออกเดินทางย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-20.15) โดยสายการบินบางกอก

แอร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG704 (มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

 



อัตราค่าบริการ : พม่า มหาบญุ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยว 

16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 4,500 

17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,500 

23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 4,500 

24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 4,500 

30 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 4,500 

31 ส.ค. 62 - 02 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 4,500 

06 ก.ย. 62- 08 ก.ย. 62 11,888 11,888 11,888 4,500 

13 ก.ย. 62- 15 ก.ย. 62 11,888 11,888 11,888 4,500 

14 ก.ย. 62- 16 ก.ย. 62 11,888 11,888 11,888 4,500 

20 ก.ย. 62- 22 ก.ย. 62 11,888 11,888 11,888 4,500 

21 ก.ย. 62- 23 ก.ย. 62 11,888 11,888 11,888 4,500 

27 ก.ย. 62- 29 ก.ย. 62 11,888 11,888 11,888 4,500 

28 ก.ย. 62- 30 ก.ย. 62 11,888 11,888 11,888 4,500 

04 ต.ค.62 – 06 ต.ค. 62  12,888 12,888  12,888  4,500  

12 ต.ค.62 – 14 ต.ค. 62 14,888 14,888  14,888  4,500  

25 ต.ค.62 – 27 ต.ค. 62  12,888 12,888  12,888  4,500  

26 ต.ค.62 – 28 ต.ค. 62  12,888 12,888  12,888  4,500  

01 พ.ย.62 – 03 พ.ย.62  12,888 12,888  12,888  4,500  

02 พ.ย.62 – 04 พ.ย.62  12,888 12,888  12,888  4,500  

08 พ.ย.62 – 10 พ.ย.62  12,888 12,888  12,888  4,500  

09 พ.ย.62 – 11พ.ย.62  12,888 12,888  12,888  4,500  

14 พ.ย.62 – 16 พ.ย.62  12,888 12,888  12,888  4,500  

20.15 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 
 

  



15 พ.ย.62 – 17 พ.ย.62  12,888 12,888  12,888  4,500  

22 พ.ย.62 – 24 พ.ย.62  12,888 12,888  12,888  4,500  

23 พ.ย.62 – 25 พ.ย.62  12,888 12,888  12,888  4,500  

28 พ.ย.62 – 30 พ.ย.62  12,888 12,888  12,888  4,500  

29 พ.ย.62 – 01 ธ.ค.62  12,888 12,888  12,888  4,500  

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.         กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หรือ ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน ในกรณีที่ค่าทวัร์ราคาต ่ากว่า 10,000 บาท 

โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้ สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะ
ทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 



7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. ค่าใช้จา่ยส่วนตวัอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองดืม่ที่สัง่พิเศษ(มินิบาร์, น า้ดื่ม, บหุร่ี, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่า

โทรศพัท์ , ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่าก าหนด,  
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่ง
การเดินทางเป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศพมา่ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างชาตแิละผู้ ถือเอกสารตา่งด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้า
ประเทศพมา่มีคา่ธรรมเนยีม 1,600 บาทต่อทา่น และคา่บริการยืน่วีซ่า 500 บาทต่อทา่น ใช้ระยะเวลาในการยื่น
วีซ่า 5-7 วนัท าการ ยกเว้น หนงัสือเดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวซีา่ 

4. ค่าห้องพกัเดีย่วตามอตัรา 
5. ค่าน ากล้องถา่ยรูป และกล้องวีดโีอเข้าวดั 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัทา่นเอง 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพงึพอใจในการบริการของมคัคเุทศก์) 
8. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
9. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและทิปพนกังานขบัรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวิสยัต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 

หมายเหต ุ: ส าหรับผู้ เดินทางที่อายไุม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บตุรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 



**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซึ่งจะมี

ผลบังคับใช้ตัง้แต่วนัที่ 11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมกีารเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวีซ่าเข้าออกปกติอกี 

ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูุกเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 
 



กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจ านวันค่าทวัร์  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจ านวันค่าทวัร์ 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วนัท าการ 

-หนงัสือเดินทาง (Passport)  
-ต้องมีอายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
-หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า 
-รูปถ่าย 



-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้)
และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ด้านหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัให้แนบ
มาในเล่มพาสปอร์ตด้วย 

**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสญูหายทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทกุกรณี ** 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมกีารปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 

หมายเหต ุ: 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์พม่า กับ ไทยฟลาย ทราเวล จ ากัด จากนั้น เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั  

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 

 

https://www.thaifly.com/ทัวร์พม่า-แพคเกจทัวร์พม่า-Myanmar-Tour
http://www.thaifly.com/

