
 

พมา่ ยา่งกุง้ หงสาวด ี3วนั 2คนื 
โดยสายการบนิ THAI LION AIR (SL) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 62 - เมษายน 63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
พมา่ ยา่งกุง้ หงสาวด ีบนิเชา้ กลบัค า่ 

สกัการะ 3 มหาบูชาสถาน 

ชเวดากอง ชเวมอดอร ์อนิทรแ์ขวน 

พระราชวงับุเรงนอง วดัไจค้ะวาย เจดยีไ์จปุ๊่ น พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว 

พเิศษ !! กุง้แมน่ า้เผา + สลดักุง้มงักร เป็ดปกักิง่ 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีเจดยีช์เวมอดอร-์พระราชวงับุเรงนอง-คมิปูนแคม้ป์-พระ

ธาตุอนิทรแ์ขวน 

04.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 เคาน์เตอรส์ายการบนิไทยไลออ้น

แอร ์ ประตู 6 Thai Lion Air (SL)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

07.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงยา่งกุง้ โดยเทีย่วบนิ SL 200 

**ต ัง้แต่ 27 ตุลาคม 62 ถงึ 28 มนีาคม 63 ทางสายการบนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลา

เดนิทางขาไป โดยออกจากสนามบนิดอนเมอืง กรุงทพฯ เวลา 06.45น. และถงึ

สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ พมา่ เวลา 07.35น. ** 

08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ 

เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะโค(Bago) ซึง่ในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมอืง

มอญโบราณทีย่ ิง่ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 

80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ กุง้แมน่ า้เผาตวัใหญท่า่นละ 1 ตวั* 

หลังอาหารน าท่านเขา้ชมพระธาตุทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่่บา้นคูเ่มอืง

และเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตุมุเตา

ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ น าท่านนมัสการ ยอดเจดยีหั์กซึง่ชาวมอญและชาว

พม่าเชือ่กันว่าเป็นจุดทีศ่ักดิส์ทิธิม์าก ซึง่เจดยีน์ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย เคยมา

สักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศลิปะที่ผสมผสานระหว่างศลิปะพม่าและศลิปะของมอญไดอ้ย่าง

กลมกลนื พระเจดยีส์ูง377 ฟุตสูงกว่า พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟุต มจุีดอธษิฐานทีศ่ักดิส์ทิธิ์

อยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักทีม่หาศาล ตกลงมายังพื้น

ล่างแต่ยอดฉัตร กลับยังคงสภาพเดมิและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร ่าลือถงึความศักดิ-์

สทิธโ์ดยแท ้ท่านจะไดน้มัสการ ณจุดอธษิฐานอันศักดิส์ทิธิ ์และสามารถน าธูปไปค ้ากับยอด

ของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึง่เปรียบเหมือนดั่งค ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรือง

ยิง่ขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ์ ึง้(KanbawzaThardi Palace) ซึง่

เพิง่เริม่ขุดคน้และบูรณปฏสัิงขรณ์เมือ่ปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังทีย่ังหลงเหลอือยู่ ท า



 

ใหสั้นนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจา้บุเรงนองท่านผูท้ี่ไดร้ับค า

สรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทีป่ระทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบัน 

พระราชวังแหง่นี้ไดเ้หลอืเพยีงแตร่่องรอยทางประวัตศิาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวังและ

ต าหนักตา่งๆ ขึน้มาใหม่โดยอา้งองิจากพงศาวดาร 

บ่าย เดนิทางต่อสู่ เมอืงไจโ้ท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับสะพานเหล็กที่ขา้ม

ผ่านชม แมน่ า้สะโตง สถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะที2่ สมเด็จพระนเรศวร

ก าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไลต่ามซึง่น าทัพโดยสรุกรรมาเป็นกองหนา้

พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกตดิตามกองทัพไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทันทีร่มิฝ่ัง

แม่น ้าสะโตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้มแม่น ้าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกันมใิหข้า้ศกึขา้ม

ตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกันทีร่มิฝ่ังแม่น ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุ

ยาวเกา้คบืยงิถูกสรุกรรมาแม่ทัพหนา้พม่าเสยีชวีติบนคอชา้ง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสยี จงึ

ถอยทัพกลับกรุงหงสาวด ีพระแสงปืนทีใ่ชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งนี้ไดน้ามปรากฏตอ่มาวา่

“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะโตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธอันเป็นเครื่องราชปูโภคยังปรากฏ

อยู่จนถงึทุกวันนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่พระธาตุอนิทรแ์ขวนใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถงึ  

คิม้ปูนแคม้ป์ซึง่เป็นจุดส าหรับท าการเปลีย่นเป็นรถบรรทุกหกลอ้(เป็นรถประจ าเสน้ทางชนดิ

เดียวที่จะสามารถขึน้พระธาตุอนิทร์แขวนได)้ใชเ้วลาเดนิทางจากคิมปูนแคม้ป์ถงึยอดเขา

ประมาณ 1 ชัว่โมง  

พเิศษสุด!! น าทา่นน ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สู่สถานพีระธาตุใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีให้

ทา่นไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัสวยงามอกีแบบของการขึน้ชมพระธาตุอนิแขวน 

**หมายเหตุ ในกรณีกระเชา้ปิดหรอืมเีหตุสุดวสิยัจากธรรมชาตทิีไ่ม่สามารถขึน้ได ้

ทางบรษิทัฯจะเปลีย่นเป็นขึน้รถบรรทุกแทนโดยสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทุกกรณี** 

พกัที ่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อนิแขวนไดแ้คค่ร ัง้เดยีว 

เชญิทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัน าทา่นชม เจดยีไ์จท้โียหรอืพระธาตุอนิทรแ์ขวน

Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลว่า กอ้นหินทอง อยู่สูงจากระดับน ้ าทะเล 

1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตัง้อยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ัง้อยู่บน

ยอดเขาอย่างหมิน่เหม่ แต่ชาวพม่ามักยนืกรานว่าไม่มทีางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ทิธิท์ี่

บรรจุอยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย์่อมท าใหห้นิกอ้นนี้ทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดลุเรือ่ยไป ตามคตกิาร

บูชาพระธาตุประจ าปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตุอนิทรแ์ขวนนี้ใหถ้อืเป็น พระธาตุปีเกดิของปี

จอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุอนิทร์

แขวนนี้ครบ3 ครัง้ผูนั้น้จะมแีต่ความสุขความเจรญิพรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทุก

ประการ 

ท่านสามารถเตรยีมแผ่นทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิด

ทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ สว่นสุภาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิด

แทนได*้*ส าหรบัจุดไหวพ้ระธาตุดา้นบนจะมบีรกิารแผ่นทองค าเปลวราคาเริม่ตน้ 

2,000 จา๊ต/ชุด** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

จากนัน้ท่านสามารถขึน้ไปนมัสการหรอืน่ังสมาธทิีพ่ระเจดยีไ์ดต้ลอดทัง้คนืแตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิด

ส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผา้ห่ม

ผา้พันคอเบาะรองน่ังเนื่องจากบรเิวณพืน้ทีนั่น้มคีวามเย็นมาก 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรา้งเพือ่ความสะดวกสบายเพือ่รองรบั

นกัท่องเทีย่วทีข่ ึน้ไปกราบนมสัการพระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ไดห้รูหราเหมอืน

เมอืงยา่งกุง้และมโีรงแรมจ ากดั แตไ่ดเ้รือ่งความสะดวกจากการเดนิทาง บางโรงแรมมี

เป็นหอ้งพดัลม เนือ่งจากบนเขามอีากาศเย็นสบายและไม่สามารถเลอืกหรอืรีเควสโร

งแรมได ้

   

วนัทีส่อง พระธาตุอนิทรแ์ขวน-หงสาวด-ีวดัไจ๊คะวาย-เจดยีไ์จปุ้่ น-พระนอนชเวตาเลยีว-พระ

นอนตาหวาน-ยา่งกุง้พระมหาเจดยีช์เวดากอง     

05.00 น.  อรุณสวัสดิย์ามเชา้ ส าหรับผูท้ีต่อ้งการใส่บาตรพระธาตุอนิแขวน กจิกรรมนี้ไม่ไดบ้ังคับนะคะ 

ส าหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้อไดโ้ดยจะมีรา้นคา้จ าหน่ายราคาอาหารเริ่มตน้ชุดละ 

3,000-10,000จ๊าตดอกไมธู้ปเทยีนเริม่ตน้ชดุละ2,000จ๊าต 

06.30 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

07.30 น.  เดนิทางกลับ เปลีย่นน ัง่รถบรรทุกหกลอ้ถงึคมิปุนแคม้ป์ เปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ 

เดนิทางสู ่กรุงหงสาวด ี 

จากนัน้ น าทา่นตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ทีว่ดัไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและ

สามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมากท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดนิสอไปบรจิาคที่

วัดแหง่นี้ได ้

จากนัน้ น าชม เจดยีไ์จปุ๊่ น(Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูปปางประทับ

น่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ 

(ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ กับพระพุทธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อืพระพุทธเจา้มหากัสส

ปะ ทศิตะวันตก)เลา่กันวา่สรา้งขึน้โดยสตรสีีพ่ีน่อ้งทีม่พุีทธศรัทธาสงูสง่และตา่งใหสั้ตยส์าบาน

ว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไวช้ั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่าลือกันว่าท าให ้

พระพุทธรูปองคนั์น้เกดิรอยรา้วขึน้ทันท ี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ กุง้แมน่ า้เผาตวัใหญท่า่นละ 1 ตวั  

บา่ย  นมัสการพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha) กราบนมัสการ

พระพุทธรูปนอนทีท่ีม่พุีทธลักษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซึง่เป็นทีเ่คารพ

นับถอืของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงามทีสุ่ดของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร 

สงู 16 เมตรถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทัตจทีีย่่างกุง้ แตก่็งามกวา่โดยพระบาท

จะวางเหลือ่มพระบาท เป็นลักษณะทีไ่ม่เหมอืนกับพระนอนของไทย 

จากนั้น สักการะพระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย(ีKyaukHtatgyi Buddha) หรอื พระนอน

ตาหวาน พระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่ีความ

สวยทีส่ดุมขีนตาทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น น าท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์

ทองค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปีเจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื 

ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในพม่าสถานทีแ่หง่นี้ม ีลานอธฐิาน จุดที่

บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองค์

เจดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์งัมี

พระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระ

ประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริิมงคลแก่ชวีติพระเจดียน์ี้ไดร้ับการบูรณะและต่อเตมิโดยกษัตรยิ์



 

หลายรัชกาลองคเ์จดยีห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตันภายในประดษิฐาน

เสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอัฐะบรขิารของพระพุทธเจา้องค์

กอ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีตา่งๆจ านวนมากและยังมีเพชร

ขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท าเป็นศาลาโถง

ครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ทีร่วมกันขึน้เป็น

ส่วนหนึ่งของพุทธเจดยีล์ว้นมตี านานและภูมหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ชมระฆังใบใหญ่ทีอ่ังกฤษ

พยายามจะเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีก่อนอังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึน้ภายหลังชาว

พม่า ช่วยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสัญลักษณ์แหง่ความสามัคคซีึง่ชาวพม่าถอืวา่

เป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง 3 ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการชมแสงของอัญมณี

ทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร **สลดักุง้มงักร+เป็ดปกักิง่ 

จากน ัน้ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั**โรงแรมหรูระดบั 4 ดาว SUMMIT HOTEL พกัหรูระดบั 

4* 

 

วนัทีส่าม ยา่งกุง้-เจดยีไ์จเ๊ขา้–เทพทนัใจไจเ๊ขา้–สเิรยีม-เจดยีโ์บตะทาวน-์เทพทนัใจ-เทพ

กระซบิ-ตลาดสกอ๊ต-วดัพระหนิออ่น-กรุงเทพฯ                                                                        

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านแวะสักการะ เจดยีไ์จเ๊ขา้(Kyaik Khauk Pagoda) ซึง่เป็นเจดยีท์ีเ่กา่แก่อกี

แหง่หนึง่ของพม่าเป็นเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงสเิรยีม 

พเิศษสุด!! ขอพรเทพทนัใจไจเ๊ขา้ซึง่เป็นหวัหนา้ของเทพทนัใจในยา่งกุง้ทีไ่หนทีส่รา้ง

เทพทนัใจตอ้งมาบรวงสรางขออนุญาตทีน่ ีก้่อน ทีส่ าคญั ใครอยากไดง้านใหญ่เงนิ

ใหญ่คนพม่าจะมาขอทีน่ ี ้ท ัง้เรือ่งงาน เงนิและความส าเร็จ ถา้จะนบัแลว้องคน์ีเ้ป็นเทพ

ทนัใจทีใ่หญท่ีสุ่ดในยา่งกุง้ 

จากนัน้ เดนิทางสู่ เมอืงสเิรยีม(Thanlyin)ซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ45กโิลเมตรเมือ่

เดนิทางถงึสเิรยีม ชมความสวยงามแปลกตาของเมอืง ซึง่เมอืงนี้เคยเป็นเมอืงท่าของโปรตเุกส



 

ในสมัยโบราณ ตัง้แต่ในสมัย นายพลฟิลปิ เดอ บรโิต ย ีนิโคเต จนมาสิน้สุดเมือ่ปีพ.ศ. 2156 

ร่วมสมัยพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาท่านจะเห็นเศษซากก าแพงสไตล์ลูซติาเนียนบาโรก 

ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าย่างกุง้ทีเ่ชือ่มตอ่กับแม่น ้าอริะวด ีน าท่านน่ังเรอืแจว  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  พระเจดยีเ์ยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวชิัยอันงดงาม

บนเกาะกลางน ้าอายุนับพันปีเป็นทีสั่กการะของชาวสเิรยีม เกาะนี้ไม่วา่น ้าจะขึน้สักเท่าไหร่ก็ไม่

มวัีนน ้าท่วมได ้ทีบ่รเิวณท่าเทยีบเรือบนเกาะ น าท่านไหวสั้กการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรอื

พระอุปคุปทีเ่ป็นทีนั่บถอืของชาวพม่าสามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับรอ้ยๆ 

ตัวทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครบีหลังทีโ่ผลเ่หนือผวิน ้า น าท่านเดนิทางกลับย่างกุง้ 

จากนัน้ ชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 

8 รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้

กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูป

ทองเงนิส ารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้

ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสัีนงดงาม และมมีุมส าหรับฝึกสมาธิ

หลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านขอพร นตัโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาว

ไทยวธิกีารสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ีเพื่อขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ให ้



 

เอาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสักการะ นัตโบโบย ีจะชอบ

มาก จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่บาทหรอืจ๊าดก็ได ้(แตแ่นะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะ

เราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบยสัีก 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1ใบ เอามา

เก็บรักษาไวจ้ากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ้วชีข้องนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความ

ปรารถนาทีข่อไวน้ าท่านขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึง่ของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซบิซึง่มนีามวา่

“อะมาดอวเ์มีย๊ะ”ตามต านานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนา

อย่างแรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพ

กราบไหวก้ันมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอื่นไดย้นิ ชาว

พม่า นิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซบิบูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก 

ดอกไม ้และผลไม ้

จากนัน้ น าท่านเทีย่วชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน(Bogyoke Aung San) หรอื ตลาดสกอ๊ต

(Scot Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยทีย่ังเป็นอาณา

นิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มี

หลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหวา่งมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจาก

ไม ้หยก ผา้ทอ แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซือ้ส ิน้คา้หรอือญัมณีทีม่รีาคาสูงควรขอ

ใบเสร็จรบัเงนิดว้ยทุกคร ัง้เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ) **ตลาดสก๊อตจะปิด

ทุกวันจันทร*์*  

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม วดัพระหนิอ่อน (Marble Buddha) ซึง่เป็นวัดทีม่พีระพุทธรูปหยกขาว 

(White jade Buddha) สรา้งจากหนิหยกกอ้นใหญ่น ามาจากเมอืงมัณฑะเลยม์พีระประวัตแิละ

มีรอยพระพุทธบาทจ าลอง น าท่านชมความน่ารักแสนรูข้อง ชา้งเผือก ที่มีลักษณะทั ้ง 9 

ประการตรงตามต าราโบราณ ซึง่หาชมไดย้ากในปัจจุบัน    

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

20.45 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่ SL207 

22.45 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 



 

**ต ัง้แต่ 27 ตุลาคม 62 ถงึ 28 มนีาคม 63 ทางสายการบนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลา

เดนิทางขากลบั ออกจากสนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ พมา่  เวลา 19.35น. และถงึ

สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.** 

** รายการขึน้พระธาตุอนิแขวนทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัวนัขึน้ตามความ

เหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ เนือ่งจากปจัจุบนัมนีกัทอ่งเทีย่วเดนิทางขึน้

เป็นจ านวนมาก และดว้ยโรงแรมมจี านวนจ ากดั ท าใหห้อ้งพกัไม่เพยีงพอต่อการ

รองรบันกัทอ่งเทีย่ว ในกรณีหอ้งคนืแรกเต็ม ทางผูจ้ดัจะสลบัขึน้เป็นวนัทีส่องแทน คะ่ 

** 

หมายเหตุ : ส าหรบัลูกคา้ทีจ่องทวัรพ์ม่าเดนิทางช่วงวนัหยุดสงกรานตต์ ัง้แต ่12-21 

เมษายน 2562 ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิง่+กุง้มงักร/พระราชวงับุเรงนอง/

ตลาดสก๊อตจะปิดใหบ้รกิารคะ่ พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง 

จะปิดใหบ้รกิารโดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลีย่นเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานทีเ่ทีย่วอืน่ทีเ่ปิด

ใหแ้ทนคะ่ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 – 3 ทา่น 
เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่วเพิม่ 

15 - 17 ธนัวาคม 62 8,999 8,999 8,999 3,000 

19 - 21 ธนัวาคม 62 8,999 8,999 8,999 3,000 

20 - 22 ธนัวาคม 62 8,999 8,999 8,999 3,000 

22 - 24 ธนัวาคม 62 8,999 8,999 8,999 3,000 

26 - 28 ธนัวาคม 62 8,999 8,999 8,999 3,000 

27 - 29 ธนัวาคม 62 11,900 11,500 10,900 3,000 

03 - 05 มกราคม 63 8,999 8,999 8,999 3,000 

10 - 12 มกราคม 63 9,999 9,999 9,999 3,000 

17 - 19 มกราคม 63 9,999 9,999 9,999 3,000 

24 - 26 มกราคม 63 9,999 9,999 9,999 3,000 

31 ม.ค. - 02 ก.พ.63 8,999 8,999 8,999 3,000 

07 - 09 กุมภาพนัธ ์63 11,900 11,500 10,900 3,000 



 

14 - 16 กุมภาพนัธ ์63 9,999 9,999 9,999 3,000 

21 - 23 กุมภาพนัธ ์63 9,999 9,999 9,999 3,000 

28 ก.พ. - 01 ม.ีค.63 8,999 8,999 8,999 3,000 

06 - 08 มนีาคม 63 9,999 9,999 9,999 3,000 

13 - 15 มนีาคม 63 8,999 8,999 8,999 3,000 

20 - 22 มนีาคม 63 9,999 9,999 9,999 3,000 

27 - 29 มนีาคม 63 9,999 9,999 9,999 3,000 

03 - 05 เมษายน 63 10,900 10,500 9,900 3,000 

10 - 12 เมษายน 63 11,900 11,500 10,900 3,000 

12 - 14 เมษายน 63 11,900 11,500 10,900 3,000 

17 - 19 เมษายน 63 9,999 9,999 9,999 3,000 

24 - 26 เมษายน 63 9,999 9,999 9,999 3,000 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป อยู่ตอ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

✓ ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 2 คนื พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพักหอ้ง

เดีย่ว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

✓ คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

✓ คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบ ุ

✓ คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

✓ ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

✓ เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับ

อุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสูญเสยีทรัพยส์นิส่วนตัวและไม่คุม้ครองโรคประจ าตัว

ของผูเ้ดนิทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

× คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ



 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิ

บาร,์ซักรดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

× คา่ใชจ่้ายอันเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

× คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลกูทัวร ์1 ท่าน(บังคบัตามระเบยีบธรรม

เนียมของประเทศคะ่) 

× คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุท่านคะ่(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่ม่บงัคับ

ทปิคะ่) 

** ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอื

เดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศยานนานาชาต ิและจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่ 

เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมี

การเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซ่ีาปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซ่ีาเพิม่อกีทา่นละ 

1,000 บาท ** 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันที
กอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน มฉิะนัน้ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล

กรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วัน) 
กรณียกเลกิ : 

• ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี
วนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มี
เง ือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์50% และรบิเงนิมัดจ าทัง้หมด 
• ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไม่วา่กรณีใด 

ๆ ทัง้สิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ 
จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถ
ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุก
กรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ :  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ
เดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง

บรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของท่าน 



 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดนิทาง  ในกรณีที่มีผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ไม่มี
หัวหนา้ทัวร์ไทยร่วมเดนิทางไปดว้ยโดยทางบริษัทจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วันก่อนการ
เดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่ก
ครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือเวลาบนิ โดยไม่ได ้

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ให ้
ทราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

• กรณีใชห้นังสือเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร ์หากท่านถูก
ปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด 

ๆ ทัง้สิน้ 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
➢ บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึ

ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จุีดประสงค์

เดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯไม่

รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจาก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบัตทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน

กรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิย ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่

ไม่ไดเ้กดิจากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุ

สดุวสัิย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบัตเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการ

บนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิ

และไม่สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

➢ เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า

หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 



 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกับใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไม่หมดอายุก็

ตาม อาจท าใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให ้

ใบหนา้เปลีย่นไป ดังนัน้ ท่านตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหม่กอ่นท าการจองทัวร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการ

จองทัวรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่

เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางทกุหนา้อยา่งถอ่งแท ้

แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

  


