
 

 

รหัสทัวร B2B1902516 

ทัวรพมา ตอบุญเสริมบารมี ยางกุง หงสา พระธาตุอินทรแขวน สิเรียม 
3 วัน 2 คืน (DD) 
หงสาวดี   เจดียชเวมอรดอร   พระราชวังบุเรงนอง   พระธาตุอินทรแขวน 
พระนอนชเวตาเลียว   เจดียไจปุ�น   พระนอนตาหวาน   เจดียชเวดากอง 
เมืองสิเรียม (เจดียกลางน้ํา)   เจดียโบตะทาวน (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) 
ชอปปم�งตลาดสกอต   วัดพระหินออน   พระธาตุอินทรแขวน   เจดียชเวดากอง 
แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผานพิธีปลุกเสกเมนูพิเศษ!! สลัดกุงมังกร เป�ดปกกิ่ง 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

วันที่ 1 

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ยางกุง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 
06.30-07.35) 
หงสาวดี-เจดียชเวมอรดอร-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสนชเวตา
เลียว-พระธาตุอินทรแขวน 

04.00 น. พรอมกัน สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศช้ัน 3 
เคานเตอร สายการบินนกแอร โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับอํานวยความ
สะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

06.30 น. ออกเดินทางสู ยางกุง โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD4230 (ไมมีอาหารบน
เคร่ือง) 

เดนิทาง สิงหาคม – กันยายน 62  

เริ�มต้นเพียง �,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD���� : ��.��-��.��)หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวงั
บเุรงนอง-พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว-พระธาตอุินทร์แขวน 

วนัที� 2. ตกับาตรกบัองค์พระธาตอุินทร์แขวน-พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร (องค์ใหญ่ที�สดุในประเทศพมา่)-พระไผเลื�อน-ผา่นชม
(เจดีย์คู)่-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่ น-ยา่งกุ้ ง-เจดีย์ชเวดากอง   

วนัที� 3. เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางนํ �า)–ย่างกุ้ ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทนัใจ)- พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี-ช้อปปิ�งตลาดสก๊อต-วดัพระหิน
ออ่น-ยา่งกุ้ ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)                               

 



 

 

07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง) 
นําทานสักการะ พระเจดียชเวมอดอว (Shwe Maw Daw Pagoda) เจดียน้ีเปน
สัญลักษณแหงความรุงโรจนแหงหงสาวดี และนับเปน 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา 
คนไทยนิยมเรียกวา “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซึ่ง
ครั้งกอนเปนสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ กอนออกศึกของบูรพกษัตริย ในสมัย
โบราณกาล ไมวาจะเปนกษัตริยมอญหรือพมา รวมทั้งพระเจาบุเรงนองดวย และเม่ือ
ครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูในหงสาวดี 
ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียองคน้ี ยังเคยผานการพังทลายจากแผนดินไหวครั้ง
ใหญมาแลวถึง 4 ครั้ง ทําใหปลียอดของเจดียองคน้ีหักพังลงมา แตดวยความศรัทธา
ที่ชาวเมืองมีตอเจดียองคน้ี จึงไดทําการสรางเจดียชเวมอดอวขึ้นมาใหมในปพ.ศ.
2497 ดวยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สรางสูง 70 ฟุต) นับเปนเจดียที่สูง
ที่สุดในพมา สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดตั้งไหวที่มุมหน่ึงขององคเจดียเพื่อให
พุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับเจดียองคปจจุบัน  ทานจะไดนมัสการ ณ 
จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพ่ือ
เปนสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานชม พระราชวังบุเรงนอง (Kamboza Thadi Palace) สรางขึ้นใน
ป พ.ศ. 2109 เพื่อใชเปนศูนยกลางทางการปกครองและใชออกวาราชการ ป พ.ศ. 
2142 ในสมัยพระเจานันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมน้ันเคยเปนที่ประทับของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาวและถูกจับเปนตัวประกัน มีการคนพบ
เสาและกําแพงเดิมที่ถูกฝงอยูในดิน รัฐบาลพมาจึงไดทําการขุดคนและสราง
พระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่งพระตําหนักที่ประทับ

 



 

 

บรรทมสีทองเหลืองอรามที่ดูโดดเดนชวนมองในรูปแบบสถาปตยกรรมพมา และทอง
พระโรงที่ใชออกวาการก็ดูโดดเดนดวยสถาปตยกรรมพมาสีทองเหลืองอรามทั้ง
ภายนอกและภายใน **วันที่ 10-20 เมษายนของทุกป (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
พระราชวังปดไมใหเขาชม ปรับโปรแกรมไปยังสถานที่อ่ืนแทนตามความเหมาะสม*** 
 
 
 
 
 
 
นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (Shwe Tha Lyaung) เปนที่
เคารพนับถือของชาวพมา มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรางขึ้นโดยพระเจา
มิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวาง
พระบาทเหลื่อมพระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสนของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอ
กัน ดานหลังพระองคมีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครั้งกอนพระพุธรูปองคน้ีถูกปลอยให
ทรุดโทรมจนกลายเปนเพียงกองอิฐทามกลางป�ารก จนถึงป พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษ
สรางทางรถไฟสายพมา จึงไดพบพระนอนองคน้ี จากน้ันในป พ.ศ. 2491 หลังพมา
ไดรับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณใหม โดยทาสีและปดทองใหม จนกลายเปน
พระพุทธรูปที่สวยงามในปจจุบัน   อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม
แกะสลัก ไมจันทรหอม  ผาปกพื้นเมือง ผาพิมพเปนรูปตางๆ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลางวัน 
 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(กุงแมนํ้ายาง ทานละ 1 ตัว) 
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู  คิมปูนแคมป� (เชิงเขาไจกโท) ใชเวลาเดินทางประมาณ 

 

 



 

 

 
 

3 ชั่วโมง ระหวางทางทานจะเห็นแมน้ําสะโตง ซึ่งเปนแมน้ําที่มีความสัมพันธกับพระ
นเรศวรมหาราช พระองคสามารถยิงพระแสงปนขามน้ําที่กวางใหญน้ีไปตองแมทัพ
พมา จนไดรับชัยชนะ จากน้ันนําทานเปลี่ยนรถเปนรถบรรทุกขึ้นบนภูเขาไจกโท เพื่อ
เดินทางสูโรงแรมที่พัก ระหวางทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง  (น่ัง
รถบรรทุกขึ้นไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจกโท ที่เปนที่ตั้งของพระธาตุอินทรแขวน) 
***ในกรณีคณะทัวรเดินทางไมถึง 15 ทาน สําหรับรถขึ้นบนพระธาตุอินทรแขวน ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิใชรถรวมกับคณะอ่ืน ซื่งอาจใชเวลาพอสมควร**** 
นําทานสักการะ พระธาตุอินทรแขวน หรือ ไจกทิโย (Kyaikhtiyo) คําวา ไจกทิโย 
ในภาษามอญ หมายความวา หินรูปหัวฤๅษี โดยมีตํานานเลาขานกันในสมัยพุทธกาล 
พระธาตุอินทรแขวน ตั้งอยูที่เมืองไจกโถ อําเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพมา 
เหนือระดับ น้ําทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเดนของพระธาตุอินทรแขวนคือ มีลักษณะ
เปนกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยูบนหนาผาสูงชัน พระธาตุอินทรแขวนนับเปน 1ใน 
5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวพมาตองไปสักการะ  

คํ่า 
 

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
หลังอาหารคํ่าเชิญทานไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระ
ธาตุอินทรแขวน ซึ่งเปน นักพรตที่มีความศักดิ์สิทธอีกแหงหน่ึง ทานสามารถนั่งสมาธิ
หรือสวดมนตไดตลอดคืน ถาจะสักการะกลางแจงเปนเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู
พระเจดียไจเที่ยว  ควรเตรียมเสื้อกันหนาว  หรือกันลม หรือผาหม ผาพันคอ เบาะ
รองน่ังเพราะพ้ืนที่น่ังมีความเย็นมาก พระเจดียองคน้ีเปดตลอดคืน  (แตประตูเหล็กที่
เปดสําหรับบุรุษที่เขาไปปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 22.00น.) พระธาตุอินทรแขวน
น้ี เปนที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส ป พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร ที่
แตงวรรณกรรม เร่ือง “เจาจันทรผมหอม  นิราศพระธาตุอินทรแขวน” 

ที่พัก โรงแรม  KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL 



 

 

วันที่ 2 
ตักบาตรกับองคพระธาตุอินทรแขวน-พระสมณโคดม ปรางคประทานพร (องค
ใหญที่สุดในประเทศพมา)-พระไผเลื่อน-ผานชม(เจดียคู)-หงสาวดี-เจดีย
ไจปุ�น-ยางกุง-เจดียชเวดากอง   

 
เชาตรู 

เชิญทานตักบาตรกับองคพระธาตุอินทรแขวน ( 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของ
พมา) การตักบาตร ณ องคพระธาตุอินทรแขวนเปรียบเสมือนไดตัดบาตรกับองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา นับเปนสิ่งอัศจรรยของโลก  และเชิญสักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ องคพระธาตุ พิสูจนความ
มหัศจรรยวาพระธาตุองคน้ีตั้งอยูไดอยางไร โดยไมลมหรือหลนลงมาการที่กอนหินสี
ทองวางหม่ินเหมบนหนาผามานานนับพันป โดยเฉพาะเม่ือมองจากดานลางขึ้นไปก็ดู
คลายกับลอยอยูเหนือหนาผา ราวกับพระอินทรนําไปแขวนไวกลางอากาศนับเปน
อัศจรรยเจดีย และทําบญุใสบาตรพระสงฆไดที่บริเวณหนาโรงแรมท่ีพัก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

จากน้ันใหทานไดเก็บสัมภาระแลวออกเดินทางกลับสู หงสาวดี ตามเสนทางเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานสักการะ พระสมณโคดม ปางประทานพร   (องคใหญที่สุดในประเทศพมา
) เจาของเหมืองหยกและผูมีจิตศรัทธาชาวเมียรมารไดชวยกันสรางขึ้นในพุทธ
ลักษณะพระองคทรงมีอายุ 80 พรรษา พระพุทธรูปองคน้ีเริ่มสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.
2016 แลวเสร็จเมื่อป2019 มีความสูง 255 ฟุต 6 น้ิว ภายในองคพระน้ันแบง
ออกเปน18 ชั้น ปจจุบันน้ีเปดใหชมเพียงแค 1 ชั้น ใชงบประมาณในการสราง
ประมาณ  20 ลานบาท ภายในองคพระพุทธรูปประดิษฐสถานเร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติ และอัญมณี แกวแหวน เงิน ทอง ที่ผูมีจิตศรัทธาไดนํามาถวายเพื่อเปนพุทธ
บูชาเปนจํานวนมากมาย 

 



 

 

นําทานสักการะ พระไฝเลื่อน หรือ ไจทปอลอ(Kyaikpawlaw) เปนพระพุทธรูปที่
มีอายุมากกวา 2,000 ป โดยมีเรื่องเลากันวาเปนพระพุทธรูปที่ลอยน้ํามาติดอยู
ใกลๆวัด จากน้ันชาวพมาไดเอาพระพุทธรูปมาประดิษฐานไวที่วัดแลวปดทององค
พระทั้งองค ตอมาในตําแหนงที่หางคิ้วไดมีจุดๆเหมือนไฝเกิดขึ้น จะปดทองกี่ครั้งก็ยัง
เกิดเปนจุดดําๆอยูตลอด ทางวัดจึงไมไดปดทองตรงที่ตําแหนงไฝอีกเลย จึงเรียก
พระองคน้ีกันวา พระไฝเลื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระหวางทางผานชม เจดียสองพ่ีนอง (Myat San Nyi Naung) องคเจดียคู 2 
องค ตามตํานานเชื่อวาสถานที่แหงน้ี เปนสถานที่ ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงหลังน้ํา
ทักษิโณทกประกาศอิสรภาพจากหงสาวดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุงแมน้ํายาง ทานละ 1 ตัว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานชม เจดียไจปุ�น (Kyaik Pun Pagoda) ซึ่งมีอายุมากกวา 500 ป 
เปนพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ มีลักษณะเปนพระพุทธรูปปางประทับน่ัง
โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเปนเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ดวยพระ
สมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต), พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และ
พระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สรางโดยสี่สาวพี่นองที่อุทิศตนใหกับพระพุทธศาสนา
สรางพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไมของแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมีพระพุทธรูป
องคหน่ึงไดเกิดพังทลายและไดมีการบูรณะใหมทําใหพระพุทธรูปองคน้ีมีลักษณะ
สวยงามแตกตางไปจากองคอ่ืนๆ 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหา
เจดียคูบานคูเมืองพมา เปนเจดียทองคําท่ีงดงาม ตั้งเดนเปนสงาอยูกลางเมืองยางกุง 
มีความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 
2,317 เม็ด  มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดย
ชางชาวพมา จะใชทองคําแทตีเปนแผนปดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําที่ใชใน
การกอสรางและซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยู
ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ 
นับรอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดียประกอบดวยเพชรและ
พลอยมากมาย ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุธเจา
จํานวน 8 เสน เปนพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
สูงสุดของพมา ซึ่งมีทั้งผูคนชาวพมา และชาวตางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและ
กลางคืนอยางไมขาดสาย ณ ที่แหงน้ีมีสถาปตยกรรมที่สวยงามอยางนาอัศจรรย ไม
วาจะเปนความงามของวิหารทิศที่ทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอน
เปนชั้นๆ ที่เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองคพระเจดีย ภายในประดิษฐานพระประธาน
สําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคา
ร 

พุธ พุธ
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สัญลักษณ 
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หนู
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คําสวดบูชาพระมหาเจดียชเวดากอง 

เปนพระธาตุประจําคนเกิดปมะเมีย (มา) มีคําสวดบูชาดังน้ี 
ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุ
สันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ทุติยัง  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  
ธาตุโย  ฐัสสะติ  ตะติยัง  กัสสะปง  พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ   จะตุตถัง  
โคตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ปญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะ
โต  อุตตะมัง  ธาตุโย อะหัง วันทามิทูระโต  ฯ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
เชิญทาน ขอแมยักษ ชาวพมาเชื่อวาแมยักษจะชวยในการตัดกรรมจากเจากรรมนาย
เวร ใหชีวิตของคุณมีแตดีขึ้นเรื่อยๆ หากกําลังมีทุกขและหาหนทางไมออก สามารถ
ไหวขอพรจะแมยักษใหชวยบันดาลใหสิ่งรายๆออกไปจากชีวิต ขอใหชีวิตมีแตสิ่งดีๆ
เขามา นอกจากน้ียังเช่ือกันวาแมยักษยังชวยเร่ืองความมีชื่อเสียงโดงดัง เปนที่รูจักใน
หนาที่การงาน โดยการมาขอพรจากแมยักษ ของถวายจะเปนบุหรี่มา คนพมาเชื่อวา
แมยักษทานจะชอบบุหร่ี สามารถเตรียมบุหร่ีมาไหวแลวก็จุดขอพรปกไวตามที่จัดไว 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
พักที่ โรงแรม  Best Western Green Hill หรือ Summit Parkview  หรือ

เทียบเทา ระดับ 4 ดาว   

วันที่ 3 
เมืองสิเรียม (เจดียกลางนํ้า)–ยางกุง-เจดียโบตะทาวน (เทพทันใจ)- พระพุทธ
ไสยาสนเจาทัตยี-ชอปปم�งตลาดสกอต-วัดพระหินออน-ยางกุง(สนามบินมิงกาลา
ดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)                              

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู สิเรียม อยูหางจากยางกุงประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเมืองสิเรียม Syriam นําทานลงเรือไป ชมเจดียเยเลพญา 
(Yele Paya) เจดียน้ีสรางขึ้นบนเกาะกลางน้ํา หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา “เจดียกลาง
นํ้า”นําทานนมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิเกาแกที่ประดิษฐานบนบัลลังก
ไมแกะสลักปดทองคําเปลวที่งดงาม มีอายุนับพันป ซึ่งเปนที่สักการบูชาของชาวพมา
และชาวตางชาติ ไดเวลาอันสมควรลงเรือกลับและตอรถปรับอากาศเดินทางกลับยาง
กุง 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! เปดปกกิ่ง สลัดกุงมังกร) 
 
 
 
 
 

 นมัสการ เจดียโบตะทาวน (Botataung)  ซึ่งโบตะทาวน แปลวา เจดียนายทหาร 
1000 นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวนน้ีและทรงนําพระเกศธาตุ ไว 1 เสน กอนที่จะ
นําไปบรรจุที่เจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอ่ืนๆ เมื่อเดินเขาไปในเจดียสามารถ
มองเห็นพระเกศาธาตุไดอยางใกลชิด  นอกจากน้ียังมีส่ิงที่นาชมภายในบริเวณรอบๆ
เจดีย คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เปนพระพุธรูปปางมาร
วิ ชั ย ที่ มี ลั ก ษ ณ ะงด ง าม ยิ่ ง นั ก  ต าม ป ร ะ วั ติ ว า เค ย ป ร ะ ดิ ษ ฐ าน อ ยู ใ น
พระราชวังมัณฑะเลย ครั้งเมื่อพมาตกเปนอาณานิคมอังกฤษในป พ.ศ. 2428 ถูก
เคลื่อนยายไปยังพิพิธภัณฑกัลป�กัตตาในอินเดีย ทําใหรอดพนจากระเบิดของฝ�าย
พันธมิตรที่ถลมพระราชวังมัณฑะเลย ตอมาในป 2488 พระพุทธรูปองคน้ีถูกจัด
แสดงที่พิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต  และดานซายมือจะเปนรูปปم�นนัตโบโบยี 
หรือ เทพทันใจ  ซึ่งชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบูชา ดวยที่เชื่อวาเมื่อ
อธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ 

 

 



 

 

วิธีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือผลไม
อ่ืนๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ่งทานจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากน้ันก็ใหทาน
นําเงินเงินบาท (แบงค 20, 50, 100 บาท) ไปใสมือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหวขอพร
แลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว 
นําทานขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเม๊ียะ ตามตํานานเลาวา เปนธิดาของ
พญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตที่ชาวพมาเคารพกราบ
ไหวกัน โดยทานสามารถกระซิบที่ขางหูเบาๆ หามใหคนอ่ืนไดยิน และนําน้ํานมไปจอ
ไวที่ปาก บูชาดวยขาวตอก ดอกไม และผลไม 
หลังจากน้ันนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (Chauk Htat Gyi 
Pagoda) ซึ่งเปนพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศ
พมา  ที่บริ เวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ ง อันลวนเปนมิ่ งมงคลสูงสุด  
ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลางฝ�าพระบาท และลอม
ดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซอนกันซึ่งแตกตางกับ
ศิลปะของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ ตลาดสกอตมารเก็ต ซึ่งสรางเมื่อครั้งพมา

 



 

 

ยังคงเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหทานไดเลือกชมและเลือกซื้อสินคาที่ระลึก
พื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แป�งทา
นาคา ผาปกพื้นเมือง เครื่องเงิน ไขมุก และหยกพมา (ตลาดสกอตปดทุกวันจันทร
และเทศกาลวันสงกรานต) 
นําทานชม วัดพระหินออน  (Kyauk Taw Gyee Pagoda)  ซึ่งเปนพระพุทธรูป
ที่แกะสลักจากหินออนที่มีขนาดใหญที่สุดในพมา 
พระพทธรูปที่สลักจากหินขาวดวยหินกอนเดียวจากชางฝมือเมืองมัณฑะเลย  ปาง
ประทับน่ังหันพระหัตถออกจากพระองค ซึ่งหมายถึงการไลศรัตรูและประทานความ
เจริญรุงเรือง  
 
 
 
 
 
 
 

 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินมิงกาลาดง เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
21.00 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD 4239 (ไมมี

อาหารบนเคร่ือง) 
22.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความ

ประทับใจ 
  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ : พมา ตอบุญเสริมบารมี ยางกุง หงสา 
พระธาตุอินทรแขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพัก 2-3 
ทานทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

30 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 
31 ส.ค. 62 - 02 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 
06 ก.ย. 62 - 08 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
07 ก.ย. 62 - 09 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
04 ต.ค. 62 – 06 ต.ค.62 10,999 10,999 10,999 3,500 
05 ต.ค. 62 – 07 ต.ค.62 10,999 10,999 10,999 3,500 
13 ต.ค. 62 – 15 ต.ค.62 11,999 11,999 11,999 3,500 
18 ต.ค. 62 – 20 ต.ค.62 10,999 10,999 10,999 3,500 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอ
ทาน*** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท หรือ ชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีที่คา

ทัวรราคาตํ่ากวา 10,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจํา
แลวเทาน้ัน 



 

 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อ
ทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทาง
บริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาได
ทันที 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง
เจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูล
เพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 
ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทาน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นนักทองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมี
คาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด) 

2. คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง 20 กก. 
3. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
4. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 
5. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  
6. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
8. คารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวน  



 

 

9. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
10. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คา   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 
บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

*ลูกคาทานใดสนใจ..ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัได*  

เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน

บาท] 
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท] 
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร,คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ (มินิบาร, น้ําดื่ม, บุหรี่, 

เหลา, เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทางเปนตน 

3. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติและผูถือเอกสาร
ตางดาวตองยื่นวีซาเขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม 1,600 บาทตอทาน และ
คาบริการยื่นวีซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา 5-7 วันทําการ 
ยกเวน หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟลิปปนส ไมตองยื่นวีซา 



 

 

4. คาหองพักเด่ียวตามอัตรา 
5. คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทาน

เอง 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก) 
8. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
9. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ขึ้นอยูกบั

สภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถงึ

ผลประโยชน 
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 

 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี

จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือ

หนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาตแิละจะมีสทิธิพํานักใน
ดินแดนของอีกฝ�ายหนึ่งเปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแต

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลบัมาย่ืน 
วีซาเขาออกปกติอีกทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 

บาท** 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดี

และถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 



 

 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน 
ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลม
ออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซา
ดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ 
ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิก

ทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน 
ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช
เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่  Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและ



 

 

รางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานัวนคาทัวร  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานัวนคาทัวร 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน 
คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก

แบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจ
เปนหองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติที่ไมไดรับการยกเวน) 
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ 

-หนังสือเดินทาง (Passport)  
-ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  
-หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา 
-รูปถาย 
-รูปถายสีหนาตรงขนาด2 น้ิว จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไวไมเกิน 
6 เดือน , สต๊ิกเกอรใชไมได)และกรุณาเขียนเบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป 
-ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอรตตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของ
ไทยท่ีมีตราประทับใหแนบมาในเลมพาสปอรตดวย 

**ในกรณีที่มีพาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพื่อป�องกันการสูญหาย หาก
แนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี ** 

 



 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 
หมายเหตุ : 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการ

ปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน

เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 


