
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

• นมัสการเจดยีช์เวดากอง ณ เมอืงยา่งกุง้ (1 ใน 5 สิ�งศักดิ�สทิธิ�ของพม่า) 
• ขอพรเทพทนัใจ ที�เจดยีโ์บตะทาวน์ 
• สักการะเจดยีช์เวมอดอว ์ ณ เมอืงหงสาวด ี(1 ใน 5 สิ�งศักดิ�สทิธิ�ของพม่า)  
• รว่มทําบญุตักบาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รปู ที�วดั ไจค้ะวาย 
• สักการะพระธาตุอนิทรแ์ขวน ณ เมอืงไจโ้ท (1 ใน 5 สิ�งศักดิ�สทิธิ�ของพมา่) 
• ชอ้ปปิ2งสนิคา้พื2นเมอืงที�ตลาดสกอ๊ต 

• พกัด ี3 ดาว พรอ้ม! อรอ่ยเด็ดกับเป็ดปักกิ�ง สลัดกุง้มังกร กุง้แมนํ่2ายา่ง  

• พเิศษ!!! น ั&งรถขึ)นถงึพระธาตอุนิทรแ์ขวน  
 

หมายเหต ุ: เดนิทางชว่งวนัที& 10-20 เม.ย. ของทุกปี พระราชวงับเุรงนอง และตลาดสก็อตปิดทําการ 
     รา้นเป็ดปักก ิ&งและสลดักุง้มงักรปิดทําการ(วนัปิดทําการอาจมกีารเปลี&ยนแปลงได)้ 
 
 
กําหนดการเดนิทาง:    

วนัที& 4-6, 5-7, 6-8, 7-9, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16 ม.ิย. 58  12,900.- 

วนัที& 25-27, 26-28, 27-29, 28-30 ม.ิย. 58     12,900.- 

วนัที& 2-4, 3-5, 4-6, 5-7, 9-11, 10-12, 11-13, 12-14, 16-18 ก.ค. 58  12,900.- 

วนัที& 17-19, 18-20, 19-21, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 ก.ค. 58  12,900.- 

วนัที& 30 ก.ค.- 1 ส.ค. 58, 31 ก.ค.- 2 ส.ค. 58     14,900.- 
 
 
 
 
 
 

วนัที& 1-3, 7-9, 8-10, 9-11, 10-12, 12-14 ส.ค. 58    13,900.- 

ยา่งกุง้ สเิรยีม หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน  
                             3 วนั 2 คนื 
               โดยสายการบนินกแอร ์(DD) 



 

 

วนัที& 2-4, 6-8, 13-15, 14-16, 15-17, 16-18, 20-22, 21-23,  ส.ค. 58  12,900.- 

วนัที& 22-24, 23-25, 27-29, 28-30, 29-31 ส.ค. 58, 30 ส.ค.-1 ก.ย. 58  12,900.- 

วนัที& 3-5, 4-6, 5-7, 6-8, 10-12, 11-13, 12-14, 13-15 ก.ย. 58  12,900.- 

วนัที& 17-19, 18-20, 19-21, 20-22, 24-26, 25-27, 26-28, 27-29 ก.ย. 58 12,900.- 
 
 
 
 

 
1. กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี– พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

 

2. พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี – ยา่งกุง้ 

 

3. ยา่งกุง้ – สเิรยีม – กรงุเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 
วนัแรก      กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี- วดัไจค้ะวาย – เจดยีช์เวมอดอว ์–  
                 พระราชวงับเุรงนอง  – พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
04.30 น. 
 

พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  เคานเ์ตอร ์Nok 
Airโดยมเีจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

06.30 น.
  

ออกเดนิทางสูก่รุงย่างกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เที�ยวบนิที� DD4230 
(มบีรกิารอาหารและเครื&องด ื&มบนเครื&อง) 

 

07.15 น.    
  

เดินทางถึง สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�
เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ�นที�เมยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึ�งชั�วโมง) นําท่านเดนิทางสู่
เมอืงหงสาวด ี

 

 นําท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที� วดัไจค้ะวาย สถานที�ที�มีพระภกิษุและ
สามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก ท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดนิสอไป
บรจิาคที�วัดแห่งนี2ได ้

 

 จากนั2นนําท่านสักการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดยีน์ี2เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์
แหง่หงสาวด ีและนับเป็น 1 ใน 5 ส ิ�งศักดิ�สทิธิ�ของพม่า คนไทยนยิมเรยีกว่า “พระธาตุมุ
เตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึ�งครั 2งก่อนเป็นสถานที�ประกอบพธิี
ศักดิ�สทิธิ� กอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ในสมัยโบราณกาล ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอื
พม่า รวมทั2งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมื�อครั 2งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนาง
สพุรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี2 ยังเคย
ผา่นการพังทลายจากแผน่ดนิไหวครั 2งใหญม่าแลว้ถงึ 4 ครั 2ง ทําใหป้ลยีอดของเจดยีอ์งค์
นี2หักพังลงมา แต่ดว้ยความศรัทธาที�ชาวเมอืงมตี่อเจดยีอ์งคน์ี2 จงึไดทํ้าการสรา้งเจดยี์
ชเวมอดอวข์ ึ2นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟุต (ตอนแรกที�สรา้งสงู 70 
ฟตุ) นับเป็นเจดยีท์ี�สงูที�สดุในพมา่ สว่นปลยีอดที�พังลงมาก็ไดต้ั 2งไหวท้ี�มุมหนึ�งขององค์

 



 

 

เจดยีเ์พื�อใหพุ้ทธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกับเจดยีอ์งคปั์จจุบัน  ท่านจะได ้
นมัสการ ณ จดุอธษิฐานอันศักดิ�สทิธิ�และสามารถนําธูปไปคํ2ากับยอดของเจดยีอ์งคท์ี�หัก
ลงมาเพื�อเป็นสริมิงคล ซึ�งเปรยีบเหมอืนดั�งคํ2าจนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิ�งขึ2นไป 

เที&ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ํ )ายา่งคนละ 1 ตวั)  
 จากนั2นนําทา่นชม พระราชวงับเุรงนอง สรา้งขึ2นในปี พ.ศ. 2109 เพื�อใชเ้ป็นศูนยก์ลาง

ทางการปกครองและใชอ้อกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันทบุเรง ซึ�ง
พระราชวังเดมินั2นเคยเป็นที�ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื�อครั 2งยังทรงพระ
เยาวแ์ละถูกจับเป็นตัวประกัน มกีารคน้พบเสาและกําแพงเดมิที�ถูกฝังอยู่ในดนิ รัฐบาล
พม่าจึงไดทํ้าการขุดคน้และสรา้งพระราชวังบุเรงนองขึ2นมาใหม่ โดยถอดแบบจาก
ของเดมิ ซึ�งพระตําหนักที�ประทับบรรทมสทีองเหลืองอร่ามที�ดูโดดเด่นชวนมองใน
รูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า และทอ้งพระโรงที�ใชอ้อกว่าการก็ดูโดดเด่นดว้ย
สถาปัตยกรรมพมา่สทีองเหลอืงอรา่มทั 2งภายนอกและภายใน  

 

บา่ย นําท่านออกเดนิทางสู่  คมิปูนแคม้ป์ (เชงิเขาไจก้์โท) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 
ชั�วโมง ระหว่างทางทา่นจะเห็นแมนํ่2าสะโตง ซึ�งเป็นแมนํ่2าที�มคีวามสมัพันธกั์บพระนเรศวร
มหาราช พระองคส์ามารถยงิพระแสงปืนขา้มแม่นํ2าที�กวา้งใหญ่นี2ไปตอ้งแม่ทัพพม่า จน
ไดรั้บชยัชนะ 
 ถงึคมิปนูแคม้ป์ หยดุพักเปลี�ยนรถเป็นรถบรรทกุหกลอ้ขึ2นบนภเูขาไจก้โ์ท เพื�อเดนิทางสู่
โรงแรมที�พัก ระหวา่งทางชมทัศนยีภาพอันสวยงามสองขา้งทาง  (น ั&งรถบรรทกุขึ)นไป
จนถงึจดุบนสดุของภเูขาไจก้โ์ทที&เป็นที&ต ั)งของพระธาตอุนิทรแ์ขวน) 

เดนิทาง 
 3 ชม. 
 

 เชญิชมทัศนยีภาพงดงาม ตื�นตาตื�นใจกับ “พระธาตอุนิทรแ์ขวน” (ซึ�งอยู่ใกลท้ี�พักมาก
ใชเ้วลาเดนิเพยีง 10 นาท)ี พระธาตุอนิทรแ์ขวน ตั 2งอยู่ที�เมอืงไจโ้ท อําเภอสะเทมิ เขต
รัฐมอญของประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา เหนือระดับนํ2าทะเล 3,615 ฟุต มลีักษณะเด่น
เป็นกอ้นหนิสทีองขนาดใหญ่ ตั 2งอยู่บนหนา้ผาสงูชันอย่างหมิ�นเหม่ เหมอืนจะหล่นและ
ทา้ทายแรงดงึดูดของโลกโดยไม่ตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิ�งศักดิ�สทิธิ� ที�ชาวพมา่ตอ้ง
ไปสกัการะ   และยังเป็นพระธาตปุระจําปีจอ (สนัุข) ที�คนเกดิปีนี2ตอ้งไปนมัสการสักการะ
ครั 2งหนึ�งในชวีติ 

 

คํ&า รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที&พกั    
 นําคณะเขา้สูท่ี�พัก KYAIKHTO HOTEL (โรงแรมไจโ้ท) หรอืเทยีบเทา่  
 หลังอาหารเย็นเชญิทา่นไปสกัการะพระธาต ุตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทนัใจพระธาตุ

อนิทรแ์ขวน ซึ�งเป็น นักพรตที�มคีวามศักดิ�สทิธอ์กีแห่งหนึ�ง ท่านสามารถนั�งสมาธหิรอื
สวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะสกัการะกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงที�ยื�นสูพ่ระเจดยี์
ไจโ้ท  ควรเตรยีมเสื2อกันหนาว  หรอืกันลม หรอืผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองนั�งเพราะพื2นที�
นั�งมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี2เปิดตลอดคนื  (แต่ประตเูหล็กที�เปิดสําหรับบุรษุที�เขา้
ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถงึเวลา 22.00น.) พระธาตุอนิทรแ์ขวนนี2 เป็นที�มาและแรง
บันดาลใจของกวซีไีรส ์ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร ์ที�แตง่วรรณกรรม เรื�อง “เจา้
จันทผ์มหอม   นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน” 

 

วนัที&สอง      พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี- พระนอนชเวตาเลยีว – เจดยีไ์จปุ๊่ น – ยา่งกุง้ 
                   พระนอนตาหวาน – เจดยีช์เวดากอง           
เชา้ตรู ่ เชญิท่านสกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืถวายอาหารพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทา่นจะพบ

กับบรรยากาศยามเชา้ที�สดชื�น ทวิทัศนง์ดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนกิชนชาวพมา่ 
สักการะสิ�งศักด ิ�สทิธิ�บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสจูน์ความ
มหัศจรรยว์่าพระธาตอุงคน์ี2ตั 2งอยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไมล่ม้หรอืหลน่ลงมาการที�กอ้นหนิสทีอง
วางหมิ�นเหมบ่นหนา้ผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื�อมองจากดา้นลา่งขึ2นไปก็ดคูลา้ยกับ
ลอยอยูเ่หนอืหนา้ผา ราวกับพระอนิทรนํ์าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี ์

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที&พกั  
 เก็บสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางกลบัสู ่หงสาวดตีามเสน้ทางเดมิ เดนิทาง  

3 ชม. 
เที&ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมอืงหงสาวด ี (กุง้แม่นํ )าย่างคนละ 1 

ตวั)      
 



 

 

 นําทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นที�เคารพนับถอืของชาวพมา่ มคีวาม
ยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรา้งขึ2นโดยพระเจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญ
เรอืงอํานาจ มพุีทธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื�อมพระบาท ต่างจากพระพุทธ
ไสยาสนข์องไทยที�นยิมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลังพระองคม์ภีาพวาดที�สวยงาม เมื�อ
ครั 2งกอ่นพระพุธรปูองคน์ี2ถกูปล่อยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิท่ามกลางป่ารก 
จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมื�ออังกฤษสรา้งทางรถไฟสายพมา่ จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี2 จากนั2น
ในปี พ.ศ. 2491 หลังพมา่ไดรั้บเอกราชก็มกีารบรูณปฏสิงัขรณ์ใหม่ โดยทาสแีละปิดทอง
ใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปที�สวยงามในปัจจุบัน   อกีทั 2งยังสามารถเลอืกซื2อของฝาก 
อาท ิไมแ้กะสลัก ไมจ้ันทรห์อม  ผา้ปักพื2นเมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรปูตา่งๆ   

 

 จากนั2นนําทา่นชม เจดยีไ์จปุ๊่ น ซึ�งมอีายมุากกวา่ 500 ปี เป็นพระพุธรปูปางมารวชิยัขนาด
ใหญ่ มลีักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับนั�งโดยรอบทั 2ง 4 ทศิ ที�มคีวามงดงามเป็น
เอกลกัษณ์ของศลิปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม (ทศิเหนือ), พระโกนาคม 
(ทศิใต)้, พระกกุสันโธ (ทศิตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสี�
สาวพี�นอ้งที�อทุศิตนใหก้บัพระพทุธศาสนาสรา้งพระพุทธรปูแทนตนเอง และสาบานตนไม่
ขอ้งแวะกบับรุษุเพศ ซึ�งมพีระพุทธรปูองคห์นึ�งไดเ้กดิพังทลายและไดม้กีารบูรณะใหม่ทํา
ใหพ้ระพุทธรปูองคน์ี2มลีกัษณะสวยงามแตกตา่งไปจากองคอ์ื�นๆ  

 

 จากนั2นเดนิทางกลับยา่งกุง้ เดนิทาง 
 1.30 น. 

 หลังจากนั2นนําทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีซึ�งเป็นพระนอนที�มคีวาม 
สวยงามที�สดุและดวงตาสวยที�สดุของประเทศพมา่  ที�บรเิวณพระบาทมภีาพวาดรปู 
สรรพสิ�ง อนัลว้นเป็นมิ�งมงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละองคใ์น 
บรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจตุรสตกมงคล 108 ประการ พระบาท 
มลีกัษณะซอ้นกันซึ�งแตกตา่งกับศลิปะของไทย 

 

 นําท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคูเ่มอืงพม่า เป็นเจดยี์
ทองคําที�งดงาม ตั 2งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสูง 109 เมตร ประดับดว้ย
เพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และบุษราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคํา
โอบหุม้อยู่นํ2าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพม่า จะใชท้องคําแทต้เีป็นแผ่นปิด
องคเ์จดยีไ์วร้อบ ว่ากันว่าทองคําที�ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนี2
มากมายมหาศาลกว่าทองคําที�เก็บอยู่ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหา
เจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตูสี�ดา้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหา
เจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจุเสน้พระ
เกศาธาตขุองพระพุทธเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจําปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1 
ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ ซึ�งมทีั 2งผูค้นชาวพมา่ และชาวตา่งชาตพิากันสกัการะ
ทั 2งกลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ที�แห่งนี2มสีถาปัตยกรรมที�สวยงามอยา่งน่า
อัศจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิที�ทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรง
ปราสาทซอ้นเป็นชั 2นๆ ที�เรยีกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระ
ประธานสําหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

 

คํ&า รบัประทานอาหารคํ&า ณ ภตัตาคาร   
 นําคณะเขา้สูท่ี�พัก MYANMAR LIFE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (ระดบั 3 ดาว)  
 วนัที&สาม      เมอืงสเิรยีม (เจดยีก์ลางนํ)า) – ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ)  
                   ชอ้ปปิ) งตลาดสกอ๊ต – วดัพระหนิออ่น – ชา้งเผอืก  –  กรงุเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที&พกั    
 นําท่านเดนิทางสู่สเิรยีม อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 40 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชั�วโมง ถงึเมอืงสเิรยีมนําทา่นลงเรอืไป ชมเจดยีเ์ยเลพญา เจดยีน์ี2สรา้งขึ2น
บนเกาะกลางนํ2า หรอืเรียกอีกชื�อหนึ�งว่า “เจดียก์ลางนํ2า”นําท่านนมัสการพระพุทธรูป
ทรงเครื�องจักรพรรดเิก่าแก่ที�ประดษิฐานบนบัลลังกไ์มแ้กะสลักปิดทองคําเปลวที�งดงาม 
มอีายนัุบพันปี ซึ�งเป็นที�สกัการะบชูาของชาวพม่าและชาวต่างชาต ิไดเ้วลาอันสมควรลง
เรอืกลับและตอ่รถปรับอากาศเดนิทางกลับย่างกุง้ 

เดนิทาง  
1 ชม. 

เที&ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   



 

 

 นมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซ ึ�งโบตะทาวน ์แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้ง
เจดยีโ์บตะทาวน์นี2และทรงนําพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนที�จะนําไปบรรจุที�เจดยีช์เวดา
กองและเจดยีส์ําคัญอื�นๆ เมื�อเดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ยา่ง
ใกลช้ดิ  นอกจากนี2ยังมีสิ�งที�น่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพุธรูปทองคํา 
ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพุทธรปูปางมารวชิยัที�มลัีกษณะงดงามยิ�งนัก ตาม
ประวัตวิ่าเคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั 2งเมื�อพม่าตกเป็นอาณานิคม
อังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื�อนยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาในอนิเดยี ทําใหร้อด
พน้จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรที�ถลม่พระราชวังมัณฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพุทธรูป
องคน์ี2ถกูจัดแสดงที�พพิธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรปูปั2น นตั
โบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึ�งชาวพมา่รวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยที�เชื�อว่า
เมื�ออธษิฐานสิ�งใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ 

 

 จากนั2นนําท่านเลอืกซื2อสนิคา้พื2นเมอืงที�ตลาด “สกอ๊ตมารเ์ก็ต” ซึ�งสรา้งเมื�อครั 2งพม่า
ยังคงเป็นอาณานคิมของประเทศอังกฤษ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื2อสนิคา้ที�ระลกึ
พื2นเมอืงมากมายในราคาถกู เชน่ ไมแ้กะสลัก พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา 
ผา้ปักพื2นเมอืง เครื�องเงนิ ไขม่กุ และหยกพมา่ 

 

 ชม วดัพระหนิอ่อน  ซึ�งเป็นพระพุทธรูปที�แกะสลักจากหนิอ่อนที�มขีนาดใหญ่ที�สุดใน
พม่า นําท่านชม ชา้งเผอืก ที�เป็นชา้งคู่บา้นคู่เมอืงของพม่า มสีขีาวเผอืกตลอดทั 2งตัว
ถกูตอ้งตาม คชลักษณะของชา้งเผอืกทกุประการ 

 

คํ&า รบัประทานอาหารคํ&า ณ ภตัตาคาร  (เป็ดปักก ิ&ง + สลดักุง้มงักร)  
 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิย่างกุง้ เพื�อเดนิทางกลบักรงุเทพฯ  
21.00 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เท ี&ยวบนิที& DD 4239 

(มบีรกิารอาหารวา่งและเครื&องดื&มบนเครื&อง) 
 

22.45 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ  

 

หมายหมายเหต ุ: ราคานี)ไมแ่ถมกระเป๋า ไมร่วมคา่ทปิตา่งๆ เชน่ ไกดท์อ้งถ ิ&น 
ทปิคนขบัรถ และทปิหวัหนา้ทวัร ์

 
อตัราคา่บรกิาร (พกัดรีะดบั 3 ดาว) 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่

พกัหอ้ง

ละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

 

เด็กไมม่เีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

 

พกัเดี&ยว

เพิ&ม 

วนัที& 4-6, 5-7, 6-8, 7-9, 11-13, 12-14, 13-15, 
14-16 ม.ิย. 58 

12,900 - - 3,500 

วนัที& 25-27, 26-28, 27-29, 28-30 ม.ิย. 58  
 12,900 - - 3,500 

วนัที& 2-4, 3-5, 4-6, 5-7, 9-11, 10-12, 11-13, 
12-14, 16-18 ก.ค. 58  12,900 - - 3,500 

วนัที& 17-19, 18-20, 19-21, 23-25, 24-26, 25-
27, 26-28 ก.ค. 58 12,900 - - 3,500 

วนัที& 30 ก.ค.- 1 ส.ค. 58, 31 ก.ค.- 2 ส.ค. 58  14,900 - - 3,500 
วนัที& 1-3, 7-9, 8-10, 9-11, 10-12, 12-14 ส.ค. 
58 

13,900 - - 3,500 

วนัที& 2-4, 6-8, 13-15, 14-16, 15-17, 16-18, 
20-22, 21-23,  ส.ค. 58 

12,900 - - 3,500 



 

 

วนัที& 22-24, 23-25, 27-29, 28-30, 29-31 ส.ค. 
58, 30 ส.ค.-1 ก.ย. 58  12,900 - - 3,500 

วนัที& 3-5, 4-6, 5-7, 6-8, 10-12, 11-13, 12-14, 
13-15 ก.ย. 58 

12,900 - - 3,500 

วนัที& 17-19, 18-20, 19-21, 20-22, 24-26, 25-
27, 26-28, 27-29 ก.ย. 58 

12,900 - - 3,500 

หมายเหต ุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางที&อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมให้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ท ี&ตอ้งจา่ยสถานทตู เมื&อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

      - วซีา่กรุ๊ปยื�น 10 วันทําการ กรณีที�เอกสารไดล้า่ชา้ ตอ้งทําการยื�นวซีา่ดว่น 1 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
         800 บาท/ทา่น (กรณุาเผื�อเวลาสําหรับกรอกเอกสารประมาณ 2-3 วัน) 
 
 
กรณุากรอกขอ้มลูเพิ&มเตมิตามแบบฟอรม์ดา้นลา่งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ั)น       
(กรณุาสง่เอกสารยื&นวซี่ากอ่นการเดนิทางลว่งหนา้ประมาณ 15-20 วนั เผื&อกรณีสถานทตูปิดทาํการ หรอืมี
การเปลี&ยนแปลงกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางเราจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั)งส ิ)นหากเกดิกรณี
สถานทตูออกเลม่ลา่ชา้กวา่กาํหนด) 
 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ั)ง 5 ขอ้ 
หมายเหต ุ 1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง 

ของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ  

  3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

  4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

  5. กรณีที&คณะไมค่รบจาํนวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิbในการงดออกเดนิทาง 

    โดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

*** ในกรณีที&ลกูคา้ตอ้งออกต ัdวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที&ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั)ง 

มฉิะน ั)นทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั)งส ิ)น ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี&ยนแปลงได ้ท ั)งนี)ข ึ)นอยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที&ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

 

อตัรานี)รวม 

� คา่ตัVวเครื�องบนิ ชั 2นนักทอ่งเที�ยว ( Economy Class) ที�ระบวัุนเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

   ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน จํานวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยที�ทางสายการบนิกําหนด) 

� คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ 

� คา่นํ2าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 30 กก 

� คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ พรอ้มคนขับรถที�ชํานาญเสน้ทาง 

� คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

� คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

� คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

� คา่รถขึ2นพระธาตอุนิทรแ์ขวน  

� คา่ประกนัภัยอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง (วงเงนิประกันอบุัตเิหตสุงูสดุทา่นละไมเ่กนิ1,000,000บาท) 

� คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

� คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ 

 

อตัรานี)ไมร่วม 

� คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่อาหาร, คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ (มนิบิาร,์ นํ2าดื�ม, บหุรี�, เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่

โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ2าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และ

มากกวา่ 1 ชิ2น,  คา่รักษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

� คา่หอ้งพักเดี�ยวตามอัตรา 

� คา่วซีา่เขา้ประเทศพมา่ ในกรณีเร่งดว่น 

� คา่นํากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 

� คา่ธรรมเนยีมวซีา่สําหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

� คา่ธรรมเนยีมนํ )ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที&สายการบนิมกีารปรบัข ึ)นราคา 

� คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ&นและทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ 100 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความ

ประทบัใจ) 

� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และหัก ณ ที�จา่ย 3 % (ในกรณีขอใบกํากบัภาษี) 

 



 

 

เง ื&อนไขการจอง 

วางเงนิมดัจาํทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที&น ั&งจะยนืยนัเมื&อไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ั)น 

 

หมายเหต ุ
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 

ทา่น และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 20 ทา่นในกรณีนี2บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิ

ใหท้ั 2งหมด (ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมวซีา่ซึ&งไดชํ้าระไวก้บัทางสถานทตูแลว้) หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ  

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี2 เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้ และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนอืความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละอบัุตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

เง ื&อนไขการสํารองที&น ั&ง 
� กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาท พรอ้มกับเตรยีม

เอกสารยื�นวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลงัจากทําการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ํ�ากว่า 7 วันทําการ)  

� เนื�องจากการยื�นวซีา่ เป็นแบบกรุ๊ปคณะทอ่งเที�ยว ควรเตรยีมเอกสารใหค้รบตามที�บรษัิทฯ กําหนดและควร

เตรยีมเอกสารใหท้ันทใีนกรณีที�เอกสารไมค่รบ เพื�อประโยชนใ์นการขออนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู ฯ 

� หากท่านตดิธรุะหรอืไมส่ามารถยื�นเอกสารพรอ้มคณะเดนิทางได ้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยื�นวซีา่กรุ๊ป 

และทา่นจะตอ้งไปดําเนนิการยื�นวซีา่ดว้ยตัวทา่นเองที�สถานทูต นั2นๆ   

� การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัร์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตัVวเครื�องบนิ มฉิะนั2นจะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั◌ ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

� แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ่้ายทั 2งหมด  

� แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน    เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

� แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ่้ายทั 2งหมด 

� สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้ เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มัดจําทั 2งหมด 

� บรษิทัขอสงวนสทิธ ิbในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั)งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที&บรษิทัฯกําหนดไว ้(15 ทา่นขึ)นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและ

ผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

� กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะทําการ

เลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ั 2งนี2ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัVว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเก็บ ในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้



 

 

� กรณียื&นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดั

จํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักคา่บรกิารยื�นวซีา่,คา่วซีา่ และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นที�เกดิขึ2นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตัVวเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ2นแลว้กบัทา่น

เป็นกรณีไป 

� กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัdวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ั)งหมด 

� กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนื�องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื�นในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่า

ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ2นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

� กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่่าเหตผุล

ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั)งหมด 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้
 

o คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ2นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
o คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทางหรอือาจออกเดนิทางแบบไมม่หีัวหนา้ทัวร ์

ขอ้มลูเพิ&มเตมิเร ื&องต ัdวเครื&องบนิ 

-  ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลื�อนวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดที�นั�งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนนิการ     

ออกตัVวเครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตัVว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั2น 

ขอ้มลูเพิ&มเตมิเร ื&องโรงแรมที&พกั 

++   เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

++  กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ2นมากและหอ้งพักในเมอืงเตม็ 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวที�ตอ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมง

ตดิตอ่กันทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั 2งหมด 

เอกสารประกอบการขอวซีา่พมา่ 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัทาํการ 
���� หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  



 

 

- ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

���� รปูถา่ย 

- รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิ)ว จํานวน 3 ใบ (ใชร้ปูสพีื)นหลงัขาวเทา่น ั)น ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , 

สต ิlกเกอรใ์ชไ้มไ่ด)้ และกรณุาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลงัรปู   

**หา้มแม็กซรู์ปใสพ่าสปอรต์โดยเด็ดขาด ** 
 

����  กรอกรายละเอยีดในการยื&นวซีา่ 
 

ขอ้มูลเพิ&มเตมิ สําหรบัขอวซีา่พมา่ (กรณุากรอกเป็นภาษาองักฤษ) 

ชื�อ....................................................................... นามสกลุ...................................................... 

อาชพี/ตําแหน่ง........................................................ ชื�อบรษัิท...................................................... 

วันที�เร ิ�มทํางาน.........................ถงึ............................   

หากเป็นแมบ่า้นหรอืเกษยีณอาย ุกรณุากรอกสถานที&ทาํงานเกา่ 

    
 
**ในกรณีที&มพีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพื&อป้องกนัการสญูหาย  

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 
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ขอ้ความซึ&งถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ&งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที�มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที�ท่องเที�ยวพรอ้มทั 2งการสัมมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทั 2งนี2ทางบรษัิทฯ 

ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัติเหตุหรือความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอุบัตเิหตุรวมถึงภัย

ธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยน

เงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถูก

ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศ

ไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตผุล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึ�งอยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหว่างการเดนิทางท่องเที�ยวทั 2งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มีความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงื�อนไขที�

บรษัิทฯ ที�รับประกนัในกรณีที�ผูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มิ

ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความ

คุมโรคตดิต่อเฉพาะพื2นที�มีการปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึมีสิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั 2งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ท ั)งนี)การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผู ้

มเีกยีรต ิซึ&งรว่มเดนิทางเป็นสําคญั 


