
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุ
อนิทร์แขวน น่ังกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึน้พระธาตุ) (-/กลางวนั/เยน็) 

04.30น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์  ประตู 6 NOK AIR 
(DD)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน DD 4230  
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ NOK AIR 
 (DD)โดยมีเจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึง
 ช่ัวโมง) จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(BAGO)ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ี
 เก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง (ระยะทาง
 ประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45ชม. จากน้ันน าท่าน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 
 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมากท่านสามารถ
 น าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว ** 

หลงัอาหารน าท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 
5 มหา  บูชาสถานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา(SHWEMORDORE) 

ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ น าท่านนมสัการ 
ยอดเจดีย์หักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกันว่า เป็นจุดท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย 
เคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะ
พม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง377 ฟุต 
สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยู่

ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้ าหนกัท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉัตร 
กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ี
ยงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจ้าหงสาล้ินด า ใช้เป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ
ทดสอบความกลา้หาญก่อนข้ึนครองราชย ์ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถน า
ธูปไปค า้กับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดั่งค า้จุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง
ยิ่งขึ้นไป จากนั้นน าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึง้(KANBAWZATHARDI PALACE)
ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท  าให้
สันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดรั้บค าสรรเสริญว่า
เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ัง



ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่
ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ข้ึนมาใหม่โดยอา้งอิงจาก
พงศาวดาร  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กท่ีขา้ม
ผ่านชมแม่น ้าสะโตงสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี2 สมเด็จพระนเรศวรก าลัง
รวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซ่ึงน าทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุป
ราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้าสะโตง ในขณะ ท่ี
ฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้ าไปแลว้พระองค์ไดค้อยป้องกนัมิให้ขา้ศึกขา้มตามมาได ้ไดมี้การปะทะกนัท่ีริมฝ่ัง
แม่น ้ าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพัหน้าพม่า
เสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชย้งิสุรกรร
มาตายบนคอช้างน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาวา่“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้ าสะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธ
อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภคยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ซ่ึงเป็นจุดส าหรับท าการเปล่ียนเป็นรถบรรทุกหกล้อ 
(เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูน
แค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง พิเศษสุด น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน   
**หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯจะ
เปลีย่นเป็นขึน้รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณ*ี* 
พักที่  KYAIKHTO, MOUNTAIN TOP , YOYOLAE , GOLDEN ROCK HOTEL หมายเหตุ  :  ใน
กรณีพักโรงแรม GOLDEN ROCK HOTEL จะขึ้นอินแขวนได้แค่คร้ังเดียวค่ะ เชิญทุกท่านพักผ่อนตาม
อัธยาศัย น าท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน KYAIKHTIYO PAGODA (GOLDEN 
ROCK) แปลวา่ กอ้นหินทอง อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง 5.5 
เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นหินกลมๆ ท่ีตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหม่ินเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก 
เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุล
เร่ือยไปตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุอินทร์แขวนน้ีให้ถือเป็นพระธาตุปี
เกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเช่ือว่าถา้ผูใ้ดได้มานมสัการพระธาตุอินทร์
แขวนน้ีครบ 3 คร้ัง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ  
ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพ่ือปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพา

 สุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้ **ส าหรับจุดไหว้พระ
 ธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่นทองค าเปลวราคาเร่ิมต้น 2,000จ๊าต/ชุด** 

 
 

ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม 



   จากนั้นท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืนแต่ ประตูเหลก็ที่เปิดส าหรับ
 สุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรองนัง่
 เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีนั้นมีความเยน็มาก 
 หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สร้างเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไป
 กราบนมัสการพระธาตุอินแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจ ากัด แต่ได้เร่ือง
 ความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็นห้องพัดลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบาย  และไม่
 สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้  

วนัทีส่อง พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดา
กอง      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น.      อรุณสวสัด์ิยามเช้า อิสระตามอธัยาศยั ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ได้          
  บงัคบันะคะ ส าหรับอาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีร้านคา้จ าหน่ายราคาอาหารเร่ิมตน้ชุดละ       
  3,000-10,000จา๊ต ดอกไมธู้ปเทียนเร่ิมตน้ชุดละ2,000จา๊ต ท าบุญตามอธัยาศยั 
06.30น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.       น าท่านอ าลาท่ีพกั ออกเดินทางกลบั เปลี่ยนน่ังรถถึงคิมปุนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทาง

สู่กรุงหงสาวดี  จากนั้นน าชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น(KYAIK PUN BUDDHA)สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปาง
ประทบันัง่โดยรอบทั้ง 4ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผิ
นพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศ
ตะวนัตก)เล่ากนัว่าสร้างข้ึนโดยสตรีส่ีพี่น้องท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตยส์าบานว่าจะรักษา
พรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่ าลือกนัวา่ท าให้พระพุทธรูปองคน์ั้นเกิดรอยร้าว
ข้ึนทนัที  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว ** 
บ่าย    นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (SHEWTHALYANG BUDDHA)กราบนมสัการพระพุทธรูป               
  นอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่
  ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่า         
  พระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีท่ีย่างกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวาง เหล่ือมพระบาท เป็นลกัษณะท่ีไม่         
  เหมือนกบัพระนอนของไทยน าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองยา่งกุง้ จากนั้น สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี 
  (KYAUKHTATGYI BUDDHA)หรือ พระนอนตาหวานนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55ฟุต 
  สูง 16ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

 เย็น น าท่านชมและนมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(SHWEDAGON PAGODA)พระเจดีย์ทองค า
คู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัห้าร้อยกว่าปีเจดียท์องแห่ง
เมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุด
ในพม่าสถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออก
รบท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ช
เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้
รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 
องค์หากใครเกดิวนัไหนกใ็ห้ไปสรงน า้พระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ พระเจดียน้ี์ไดรั้บการ



บูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองค์เจดียห่์อหุ้มดว้ยแผ่นทองค าทั้งหมดน ้ าหนกัยี่สิบสามตนั
ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอัฐะบริขารของ
พระพุทธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงั
มีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะได้ชมความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถง
ครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วน
หน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอา
ไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ ายา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไว้
ท่ีเดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3คร้ังแลว้
อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะ
ไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปเช่นสีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีส้ม, สีแดงเป็นตน้ 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วนัทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลมัเมสัตตังสะรัตนะ 

ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยงัโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 
ธัสสะติตติยงักสัสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงัโคตะมังอตัถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 

อหังวนัทามิตุระโตอหังวนัทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวนัทามิสิระสา 
  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

19.00น.  บริการอาหารค ่าณภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิ่มกบัชาชูชิ สุกีห้ม้อไฟและซูชิ ข้าวป้ันสารพัด
หน้าในเครือโออชิิ 

  **น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที่เข้าร่วมโปรโมช่ัน โดยทางทัวร์จะเป็นผู้จัดลงเลือกพัก
  โรงแรม เท่าน้ัน** 
  โรงแรมระดับ 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+  หรือ** JASMINE PALACE 
  HOTEL YANGON ระดับ 4 ดาว ** หรือ โรงแรมระดับ 4 ดาว  SKY STAR HOTEL 4 STAR 

 

**ทีพ่กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวทีเ่ข้าร่วมโปรโมช่ัน โดยทางทวัร์จะเป็นผู้จัดลงเลือกพกัโรงแรมเท่าน้ัน** 

วนัทีส่าม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ                                                                       
 (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม(THANLYIN) ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45กิโลเมตรเม่ือเดินทางถึง

สิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งแต่
ในสมยั นายพลฟิลิปเดอบริโต ยี นิโคเต จนมาส้ินสุดเม่ือปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรี
อยุธยา ท่านจะเห็นเศษซากก าแพงสไตล์ ลูซิตา เนียนบาโรก(LUSITANIAN BAROQUE ) ตั้งอยูริ่มฝ่ัง
แม่น ้ าย่างกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้ าอิระวดี น าท่านนัง่เรือ ชม พระเจดีย์เยเลพญา (KYAIK HWAWWUN 
PAGODA)พระปางมารวิชยัอนังดงามบนเกาะกลางน ้ าอายุนบัพนัปี เป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม เกาะน้ี

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์
สัญลกัษณ์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 



ไม่วา่น ้ าจะข้ึนสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวนัน ้ าท่วมได ้ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ  น าท่านไหว้สักการะเพ่ือขอ
พรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่เป็นทีนั่บถือของชาวพม่าสามารถซ้ืออาหารเลีย้งปลาดุกตัว ขนาดใหญ่
นับร้อยๆ ตัวทีว่่ายวนเวยีนให้เห็นครีบหลงัทีโ่ผล่เหนือผวิน า้ จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัยา่งกุง้ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมังกร** 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ วัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ท่ีเช่ือว่ายงัมีชีวิตอยู่จริง ดว้ยองคพ์ระ

เกศาธาตุน้ีเม่ือน ามาวางบนมือ จะสามารถเคล่ือนไหวไดอี้กทั้งวดัน้ียงัไดช่ื้อว่าเป็นท่ีเก็บองค์พระบรม
สารีริกธาตุไวม้ากท่ีสุดดว้ยไม่วา่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหนัตต่์าง ๆพร้อม
รับพระธาตุเพ่ือน ากลับไปบูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคลฟรี!! ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันาย
เพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000ปีก่อน ในปี 2486เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิด
ของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และ
พบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทาง
ใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุด
ในองคพ์ระเจดียจ์ากนั้นน าท่านขอพร  นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและ
ชาวไทยวิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพ่ือขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอา
ดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากน้ันก็

ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาท
ดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ 
ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากน้ันกเ็อาหน้าผาก
ไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่
ขอไว้จากน้ันน าท่านข้ามฝ่ังไปอกีฟากหน่ึงของถนน เพื่อสักการะ เทพ
กระซิบซ่ึงมีนามวา่“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าววา่ นางเป็นธิดา

ของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไป
กลายเป็นนตัซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ 
ห้ามคนอ่ืนได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน ้านม 
ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้จากนั้น น าท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BOGYOKEAUNG SAN)
หรือ ตลาดสก๊อต(SCOT MARKET)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงั
เป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมี
หลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี 
หยก ผา้ทอ เส้ือผ้าส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น  (หากซ้ือส้ินค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

21.00 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่ DD 4239 
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

........หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม............ 
 

** รายการขึน้พระธาตุอนิแขวนทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิในการสลบัวนัขึน้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ 



ล่วงหน้า เน่ืองจากปัจจุบันมีนักท่องเทีย่วเดินทางขึน้เป็นจ านวนมาก และด้วยโรงแรมมีจ านวนจ ากดั ท าให้ห้องพกั 
ไม่เพยีงพอต่อการรองรับนักท่องเทีย่ว ในกรณีห้องคืนแรกเต็ม ทางผู้จัดจะสลบัขึน้เป็นวนัทีส่องแทน ค่ะ ** 

 

 
อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อนิทร์แขวน บิน DD 
BEST WESTERN OR JASMINE OR SKY STAR HOTEL 4* 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

29 ก.ย.61 1 ต.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

5 ต.ค.61 7 ต.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

6 ต.ค.61 8 ต.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

12 ต.ค.61 14 ต.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

13 ต.ค.61 15 ต.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

19 ต.ค.61 21 ต.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

20 ต.ค.61 22 ต.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

26 ต.ค.61 28 ต.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

27 ต.ค.61 29 ต.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

2 พ.ย.61 4 พ.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

3 พ.ย.61 5 พ.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

9 พ.ย.61 11 พ.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

10 พ.ย.61 12 พ.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

16 พ.ย.61 18 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

23 พ.ย.61 25 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

30 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

1 ธ.ค.61 3 ธ.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

14 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

15 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

21 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

22 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,000 



30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 35 16,900 16,500 15,900 3,000 

31 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

4 ม.ค.62 6 ม.ค.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

5 ม.ค.62 7 ม.ค.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

11 ม.ค.62 13 ม.ค.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

12 ม.ค.62 14 ม.ค.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

18 ม.ค.62 20 ม.ค.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

19 ม.ค.62 21 ม.ค.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

25 ม.ค.62 27 ม.ค.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

26 ม.ค.62 28 ม.ค.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

1 ก.พ.62 3 ก.พ.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

2 ก.พ.62 4 ก.พ.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

8 ก.พ.62 10 ก.พ.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

9 ก.พ.62 11 ก.พ.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

15 ก.พ.62 17 ก.พ.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

16 ก.พ.62 18 ก.พ.62 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

22 ก.พ.62 24 ก.พ.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

23 ก.พ.62 25 ก.พ.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

1 มี.ค.62 3 มี.ค.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

2 มี.ค.62 4 มี.ค.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

8 มี.ค.62 10 มี.ค.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

9 มี.ค.62 11 มี.ค.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

15 มี.ค.62 17 มี.ค.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

16 มี.ค.62 18 มี.ค.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

22 มี.ค.62 24 มี.ค.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

23 มี.ค.62 25 มี.ค.62 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

 
 
 
 



อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว  
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา 
ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซ่ึงจะ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์ 
จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาท/ท่าน ทนัทีหลงัจากการจองภายใน 1วนั ส่วนท่ี
เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ
ก่อนเดินทาง 25 วนั) 
2.กรณยีกเลกิ  
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 



2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50%และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็น
จริง ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
4.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวน
ท่ีบริษทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั 
บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 
5.คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 
6.กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว 
7.กรณีใช้หนงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนดั
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าท่ี
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ
(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 



 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น
รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT , EXTRA FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 
 

 


