
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหศัจรรย์ 

ทวัร์พมา่ 5 ดาว 



 

 

 

 
 
 
 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวด-ีวดัไจ๊คะวาย-เจดย์ีชเวมอดอร์-พระราชวงับุเรงนอง-คมิปูนแค้มป์-พระธาตุอนิทร์

แขวน(รวมรถขึน้พระธาตุ)        (-/กลางวนั/เยน็) 
04.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

Thai Air Asia (FD)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
07.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน FD 251 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง)จากนั้น เดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซ่ึง
ในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิง่ใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากเมืองยา่งกุง้ 
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 
 

จากน้ัน  น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ทีว่ดัไจ้คะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็น
จ านวนมากท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วดัแห่งนีไ้ด้ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 

หลงัอาหาร น าท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ 

 
น าท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัวา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่าและศิลปะของมอญ
ไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง377 ฟุต สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณ
ยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนกัท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและ
ไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า 
ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนข้ึนครองราชย ์ท่านจะได้
นมัสการ ณจุดอธิษฐานอนัศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดีย์องค์ทีหั่กลงมาเพือ่เป็นสิริมงคลซ่ึง
เปรียบเหมือนดั่งค า้จุนชีวติให้เจริญรุ่งเรืองยิง่ขึน้ไป 

จากน้ัน น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึง้(KanbawzaThardi Palace)ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขุดคน้และบูรณปฏิสังขรณ์
เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท  าให้สันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ 
พระเจา้บุเรงนองท่านผูท่ี้ไดรั้บค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่ง
น้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ข้ึนมาใหม่ 

 
 

 
  
 
 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กท่ีขา้มผา่นชมแม่น ้าสะโตง
สถานท่ีส าคญั ทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้ก
ทหารพม่าไล่ตามซ่ึงน าทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชา
เป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทนัท่ีริม
ฝ่ังแม่น ้ าสะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้ าไปแลว้พระองค์ไดค้อย
ป้องกนัมิให้ขา้ศึกขา้มตามมาได้ ได้มีการปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้ าสะโต
งสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยงิถูกสุรกรรมา



 

 

 

แม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวติบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชย้งิสุ
รกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาวา่“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวธุอนัเป็น
เคร่ืองราชูปโภคยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอนิทร์แขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถึง คิม้ปูนแค้มป์ซ่ึงเป็นจุดส าหรับท า
การเปล่ียนเป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจ าเส้นทาง 
ชนิดเดียวทีจ่ะสามารถขึน้พระธาตุอนิทร์แขวนได้)ใชเ้วลา 
เดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  
พิเศษสุด!! น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่สถานีพระธาตุใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอัน
สวยงามอกีแบบของการขึน้ชมพระธาตุอนิแขวน 
**หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็นขึ้น
รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณ*ี* 
พกัที ่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณพีกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อนิแขวนได้แค่คร้ังเดียวค่ะ  เชิญทุกท่านพกัผ่อนตาม 

อธัยาศัยน าท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอนิทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวา่ กอ้นหินทอง  
อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ท่ีตั้งอยูบ่น
ยอดเขาอยา่งหม่ินเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดีย์
องคย์อ่มท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระ
ธาตุอินทร์แขวนน้ีใหถื้อเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ด
ไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ3 คร้ังผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่
ปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพือ่ปิดทององค์พระธาตุอนิทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้
เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้**ส าหรับจุดไหว้พระธาตุ
ด้านบนจะมีบริการแผ่นทองค าเปลวราคาเร่ิมต้น 2,000 จ๊าต/ชุด** 

ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ด้
ตลอดทั้งคืนแต่ประตูเหลก็ทีเ่ปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือกนัลม
หรือผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีนั้นมีความเยน็มาก 

 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สร้างเพือ่ความสะดวกสบายเพือ่รองรับนักท่องเทีย่วทีข่ึน้ไปกราบนมสัการพระ
ธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมอืนเมอืงย่างกุ้งและมโีรงแรมจ ากดั แต่ได้เร่ืองความสะดวกจากการเดนิทาง บาง

โรงแรมมเีป็นห้องพดัลม เนื่องจากบนเขามอีากาศเยน็สบายและไม่สามารถเลอืกหรือรีเควสโรงแรมได้  



 

 

 

วนัทีส่อง พระธาตุอนิทร์แขวน-หงสาวด-ีเจดย์ีไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลยีว-พระนอนตาหวาน-เจดย์ีชเวดากอง 
               (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น.   อรุณสวสัด์ิยามเช้า อิสระตามอธัยาศยั ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบันะคะ 
ส าหรับอาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีร้านคา้จ าหน่ายราคาอาหารเร่ิมตน้ชุดละ 3,000-10,000จา๊ต 

  ดอกไมธู้ปเทียนเร่ิมตน้ชุดละ2,000จา๊ต ท าบุญตามอธัยาศยั  
06.30 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   อ าลาท่ีพกั ออกเดินทางกลบั เปลีย่นน่ังรถถึงคิมปุนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี  
จากน้ัน  น าชม เจดี ย์ ไ จ๊ ปุ่น (Kyaik Pun Buddha)

สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบั
นั่ ง โ ด ย ร อ บ ทั้ ง  4ทิ ศ  สู ง  3 0  เ ม ต ร
ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม
สัมมาสัมพุทธเจา้ (ผินพระพกัตร์ไปทางทิศ
เหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองค์
คือ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก)

เล่ากนัว่าสร้างข้ึนโดยสตรีส่ีพี่น้องท่ีมีพุทธ
ศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตยส์าบานว่าจะ
รักษาพรหมจรรยไ์วช้ั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 
สาวหนีไปแต่งงาน ร ่ าลือกนัวา่ท าใหพ้ระพุทธรูปองคน์ั้นเกิดรอยร้าวข้ึนทนัที  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 

บ่าย    นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
(ShewThalyang Buddha)ก ร า บ
นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธ
ลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี 
พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาว
พม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนท่ี
งดงามท่ีสุดของพม่าองค์พระยาว 55 
เมตร สูง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่า
พระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีท่ีย่างกุง้ แต่ก็
งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระ
บาท เป็นลกัษณะท่ีไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง 

จากน้ัน   สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวานนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุต
ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

เยน็  น าท่านชมและนมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่า
อายุกวา่สองพนัห้าร้อยกวา่ปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดใน



 

 

 

พม่าสถานทีแ่ห่งนีม้ี ลานอธิฐาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทยีน ไปไหว้ เพือ่ขอ
พรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระ
ประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน ้าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิตพระเจดียน้ี์ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองค า
ทั้งหมดน ้ าหนกัยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะ
บริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงั
มีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบด้วย
หลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้น
มีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ าย่างกุง้
เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความ
สามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสงของอญั
มณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปเช่นสีเหลือง, สีน ้ าเงิน, สีส้ม, สีแดง
เป็นตน้ 

 

 



 

 

 

 
จากน้ัน  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

19.00น.   บริการอาหารค ่าณ ห้องอาหารโรงแรม เต็มอิม่กบัเมนูสุดพเิศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติซีฟู๊ดอาหารทะเลสดเติมไม่อั้น 

 เชิญท่านอิม่อร่อยกบัอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติไม่จ ากดัเวลาและพกัผ่อนตามอธัยาศัย 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

วนัทีส่าม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดย์ีเยเลพญา-เจดย์ีโบตะทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ                                                                        
             (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin) ซ่ึงอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 45กิโลเมตรเม่ือเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงาม

แปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ จนมาส้ินสุดเม่ือปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระ
เจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยธุยา ท่านจะเห็นเศษซากก าแพงสไตล ์ลูซิตา เนียนบาโรกตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ายา่งกุง้ท่ีเช่ือมต่อ 
กบัแม่น ้ าอิระวดี น าท่านนั่งเรือ ชม พระเจดีย์เยเล
พญา (KyaikHwawWunPagoda)พระปางมา ร
วิชยัอนังดงามบนเกาะกลางน ้ าอายุนบัพนัปี เป็นท่ี
สักการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไม่ว่าน ้ าจะข้ึนสัก
เท่าไหร่ก็ไม่มีวนัน ้ าท่วมได้ ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือ
บนเกาะ น าท่านไหว้สักการะเพื่อขอพรพระจก
บาตรหรือพระอุปคุปที่เป็นที่นับถือของชาวพม่า
สามารถซ้ืออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับ
ร้อยๆ ตัวทีว่่ายวนเวยีนให้เห็นครีบหลงัที่โผล่เหนือผวิน า้ จากน้ัน น าท่านเดินทางกลบัย่างกุ้ง 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมังกร** 
จากน้ัน  น าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา้

ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยวธีิการสักการะรูป
ป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอส่ิงใดแล้วสมตาม
ความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ
มะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัตโบ
โบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า
บาทหรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่า
เพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี
สัก2ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเกบ็รักษาไว้จากน้ันกเ็อาหน้าผากไปแตะกบันิว้ช้ีของนัตโบโบยีแค่นี้ท่าน
กจ็ะสมตามความปรารถนาทีข่อไว้จากน้ันน าท่านข้ามฝ่ังไปอกีฟากหน่ึงของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนาม
วา่“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษา
ศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนตัซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซ่ึงการขอพรเทพ
กระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ
บูชาด้วยน ้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้จากนั้น น าท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BogyokeAung San)

หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคม
ขององักฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าท่ีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น 
เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่า ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป 



 

 

 

แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซ้ือส้ินค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะต้อง
แสดงให้ศุลกากรตรวจ) 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

19.25 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเทีย่วบินที ่ FD 258 
21.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
หมายเหตุ: ส าหรับเดือน พ.ย.62 - มี.ค.63  ทางสายการบินมีการปรับเปลีย่นเวลาขากลบัเป็น ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติมิง

กาลาดงเวลา 21.40น. และจะถึงสนามบินดอนเมือง เวลา 23.30 น. 

**รายการขึน้พระธาตุอนิแขวนทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิในการสลบัวนัขึน้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เน่ืองจากปัจจุบันมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางขึน้เป็นจ านวนมาก และด้วยโรงแรมมจี านวนจ ากดั ท าให้ห้องพกัไม่เพยีงพอต่อการ

รองรับนักท่องเทีย่ว ในกรณห้ีองคนืแรกเตม็ ทางผู้จดัจะสลบัขึน้เป็นวนัทีส่องแทน ** 

หมายเหต ุ: ส าหรบัลูกคา้ที่จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยดุสงกรานตต์ ัง้แต่ 12-21 เมษายน 2563 

ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปกักิ่ง+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิารค่ะ  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้รกิาร 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี่ยนเป็นรา้นอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปิดใหแ้ทนค่ะ 
……………………………………………………………… 

หมายเหตุ :  
1. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การเปลีย่นแปลงไฟล์ท

บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกดิเหตุภัย
พบิัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วตัถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้าพกัจะเป็น
โรงแรมระดับเทยีบเท่ากนั 

4. ลูกค้าจะต้องปฎบิัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ เพือ่ประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอืน่ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง หรือ ในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพือ่ใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมดัจ าแล้ว 

ทางบริษทัฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด** 



 

 

 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อนิแขวน บินไทยแอร์เอเชีย 
PARK ROYAL HOTEL YANGON 5* 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว จอยแลนด์ 
(ราคาไม่รวมตัว๋) 

01 พ.ค.63 03 พ.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 8,900 

BUS 2 01 พ.ค.63 03 พ.ค.63 35+1 12,900 12,500 11,900 3,000 8,900 

02 พ.ค.63 04 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

08 พ.ค.63 10 พ.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

BUS 2 08 พ.ค.63 10 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

15 พ.ค.63 17 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

22 พ.ค.63 24 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

29 พ.ค.63 31 พ.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

BUS 2 29 พ.ค.63 31 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

03 มิ.ย.63 05 มิ.ย.63 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 9,900 

19 มิ.ย.63 21 มิ.ย.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 8,900 

03 ก.ค.63 05 ก.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 8,900 

10 ก.ค.63 12 ก.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

31 ก.ค.63 02 ส.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

14 ส.ค.63 16 ส.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 8,900 

21 ส.ค.63 23 ส.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 8,900 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลบั) ท่านละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทวัร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 



 

 

 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายืน่วซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 
 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลอืช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
20 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วนั) 

 กรุณาช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน ในกรณทีีค่่าทวัร์มีราคา ต ่ากว่า 10,000 บาท 
กรณยีกเลกิ (จอยกรุ๊ป) : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนั จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด 

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 



 

 

 

กรณยีกเลกิ (ตัดกรุ๊ป) : 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด เทศ
กาล,วนัหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
เงื่อนไขอืน่ ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเลือ่นวนัเดินทาง หรือ 
ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 

 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 
 


