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ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี
พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)











นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองยํางกุ๎ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมํา)
ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
ชมเจดีย์กลางน้ํา “เยเลพญา” ที่เมืองสิเรียม
สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมํา)
รํวมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์กวํา 1,000 รูป ที่วัด ไจ๎คะวาย
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ๎โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมํา)
ช๎อปปิ้งสินค๎าพื้นเมืองที่ตลาดสก๏อต
พร๎อม! อรํอยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ๎งมังกร กุง๎ แมํนา้ํ ยําง
นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน



พิเศษ!!!!รับฟรีของสมนาคุณ หมวก พัดและถุงผ๎า

หมายเหตุ : เดินทางชํวงวันที่ 10-20 เม.ย. ของทุกปี พระราชวังบุเรงนอง และตลาดสก็อตปิดทําการ
ร๎านเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ๎งมังกรปิดทําการ(วันปิดทําการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎)

กําหนดการเดินทาง:
วันที่ 30 ก.ย.59-2 ต.ค. 59
วันที่ 2-4, 6-8, 9-11, 13-15, 16-18, 20-22, 23-25 ต.ค. 59
วันที่ 27-29 ต.ค. 59, 30 ต.ค.-1 พ.ย. 59, 31 ต.ค.-2 พ.ย. 59
วันที่ 22-24 ต.ค. 59
วันที่ 3-5, 6-8, 10-12, 17-19, 20-22, 24-26, 25-27, 26-28, 27-29 พ.ย. 59
วันที่ 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 18-20, 22-24 ธ.ค. 59
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วันที่ 3-5, 10-12 ธ.ค. 59
วันที่ 31 ธ.ค. 59-2 ม.ค. 59

1. กรุงเทพฯ – ยํางกุ๎ง – หงสาวดี – พระธาตุ
อินทร์แขวน
2. พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ยํางกุ๎ง
3. ยํางกุ๎ง – สิเรียม – กรุงเทพฯ

วันแรก

กรุงเทพฯ – ยํางกุ๎ง – หงสาวดี - วัดไจ๎คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ –
พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน

04.30 น.

พร๎ อ มกั น ณ ทํ า อากาศยานดอนเมื อ ง อาคาร 1 ผู๎ โดยสารขาออกตํ างประเทศ
เคาน์เตอร์ Air Asia โดยมีเจ๎าหน๎าที่คอยให๎การต๎อนรับ
07.15 น. ออกเดินทางสูํกรุงยํางกุ๎ง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD251
(น้ําหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม)
08.00 น. เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น มิ ง กาลาดง กรุ ง ยํ า งกุ๎ ง ผํ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข๎ า เมื อ งเป็ น ที่
เรียบร๎อยแล๎ว (เวลาท๎องถิ่นที่เมียนมาร์ช๎ากวําประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นําทํานเดินทางสูํ
เมืองหงสาวดี
นํ า ทํ า นตั ก บาตรพระสงฆ์ ก วํ า 1,000 รู ป ที่ วั ด ไจ๎ ค ะวาย สถานที่ ที่ มี พ ระภิ ก ษุ แ ละ
สามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎ กเป็ นจํา นวนมาก ทํา นสามารถนํา สมุด ปากกา ดิน สอไป
บริจาคที่วัดแหํงนี้ได๎
จากนั้นนําทํานสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แหํงความรุํงโรจน์
แหํงหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมํา คนไทยนิยมเรียกวํา “พระธาตุมุ
เตา” ภายในบรรจุ พระเกศาธาตุ ข องพระพุ ทธเจ๎ า ซึ่ ง ครั้ ง กํอ นเป็น สถานที่ ประกอบพิ ธี
ศักดิ์สิทธิ์ กํอนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไมํวํ าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือ
พมํา รวมทั้งพระเจ๎าบุ เรงนองด๎วย และเมื่อ ครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนาง
สุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูํในหงสาวดี ก็เ คยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้ ยังเคย
ผํานการพังทลายจากแผํนดินไหวครั้งใหญํมาแล๎วถึง 4 ครั้ง ทําให๎ปลียอดของเจดีย์องค์
นี้หักพังลงมา แตํด๎วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีตํอเจดีย์องค์นี้ จึงได๎ทําการสร๎างเจดีย์
ชเวมอดอว์ขึ้นมาใหมํในปีพ.ศ.2497 ด๎วยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร๎างสูง 70
ฟุต) นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพมํา สํวนปลียอดที่พังลงมาก็ได๎ตั้งไหว๎ที่มุมหนึ่งขององค์
เจดีย์เพื่อให๎พุทธศาสนิกชนได๎กราบไหว๎บูชาควบคูํไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน ทํานจะได๎
นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดีย์องค์ที่หัก
ลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ํา จุนชีวิตให๎เจริญรุํงเรืองยิ่งขึ้นไป
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุ๎งแมํน้ํายํางคนละ 1 ตัว)
จากนั้นนําทํานชม พระราชวังบุเรงนอง สร๎างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช๎เป็นศูนย์กลาง
ทางการปกครองและใช๎ ออกวํ าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ๎านัน ทบุเ รง ซึ่ ง
พระราชวังเดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระ
เยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน มีการค๎นพบเสาและกําแพงเดิมที่ถูกฝังอยูํในดิน รัฐบาล
พมํ า จึ ง ได๎ ทํา การขุ ด ค๎ น และสร๎ า งพระราชวั ง บุ เ รงนองขึ้ น มาใหมํ โดยถอดแบบจาก
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บําย

ค่ํา

วันที่สอง
เช๎าตรูํ

เช๎า

ของเดิ ม ซึ่ ง พระตํ า หนั ก ที่ ป ระทั บ บรรทมสี ทองเหลื อ งอรํ า มที่ ดู โ ดดเดํ น ชวนมองใน
รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมพมํ า
และท๎ อ งพระโรงที่ ใ ช๎ อ อกวํ า กา รก็ ดู โ ดดเดํ น ด๎ ว ย
สถาปัตยกรรมพมําสีทองเหลืองอรํามทั้งภายนอกและภายใน
นํ า ทํ า นออกเดิ น ทางสูํ คิ ม ปู น แค๎ ม ป์ (เชิ ง เขาไจ๎ ก์ โ ท) ใช๎ เ วลาเดิ น ทางประมาณ 3 เดินทาง
ชั่วโมง ระหวํางทางทํานจะเห็นแมํน้ําสะโตง ซึ่งเป็นแมํน้ําที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวร 3 ชม.
มหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปืนข๎ามแมํน้ําที่กว๎างใหญํนี้ไปต๎องแมํทัพพมํา จน
ได๎รับชัยชนะ
ถึงคิมปูนแค๎มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล๎อขึ้นบนภูเขาไจ๎ก์โท เพื่อเดินทางสูํ
โรงแรมที่พัก ระหวํางทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข๎างทาง (นั่งรถบรรทุกขึ้นไป
จนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจ๎ก์โทที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน)
เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ “พระธาตุอินทร์แขวน” (ซึ่งอยูํใกล๎ที่พักมาก
ใช๎เวลาเดินเพียง 10 นาที) พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยูํที่เมืองไจ๎โท อําเภอสะเทิม เขต
รัฐมอญของประเทศพมํา อยูํบนยอดเขา เหนือระดับน้ําทะเล 3,615 ฟุต มีลักษณะเดํน
เป็นก๎อนหินสีทองขนาดใหญํ ตั้งอยูํบนหน๎าผาสูงชันอยํางหมิ่นเหมํ เหมือนจะหลํนและ
ท๎าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมํตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพมําต๎อง
ไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจําปีจอ (สุนัข) ที่คนเกิดปีนี้ต๎องไปนมัสการสักการะ
ครั้งหนึ่งในชีวิต
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
นําคณะเข๎าสูํที่พัก KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเทํา
หลังอาหารเย็นเชิญทํานไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุ
อินทร์แขวน ซึ่งเป็น นักพรตที่มีความศักดิ์ สิทธ์อีกแหํงหนึ่ง ทํานสามารถนั่งสมาธิหรื อ
สวดมนต์ได๎ตลอดคืน ถ๎าจะสักการะกลางแจ๎งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสูํพระเจดีย์
ไจ๎โท ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ๎าหํม ผ๎าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่
นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืน (แตํประตูเหล็กที่เปิดสําหรับบุรุษที่เข๎า
ไปปิ ด ทององค์ เ จดี ย์ เ ปิ ด ถึ ง เวลา 22.00น.) พระธาตุ อิ น ทร์ แ ขวนนี้ เป็ น ที่ ม าและแรง
บันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร์ ที่แตํงวรรณกรรม เรื่อง “เจ๎า
จันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน”

พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๏ปุ่น – ยํางกุ๎ง
พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง
เชิญทํานสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือถวายอาหารพระธาตุอน
ิ ทร์แขวน ทํานจะพบ
กับบรรยากาศยามเช๎าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพมํา
สัก การะสิ่ งศั กดิ์ สิทธิ์ บนภูเ ขา ถํา ยภาพและชมทั ศนี ยภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิ สูจน์ ความ
มหัศจรรย์วําพระธาตุองค์นี้ตั้งอยูํได๎อยํางไร โดยไมํล๎มหรือหลํนลงมาการที่ก๎อนหินสีทอง
วางหมิ่นเหมํบนหน๎าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด๎านลํางขึ้นไปก็ดูคล๎ายกับ
ลอยอยูํเหนือหน๎าผา ราวกับพระอินทร์นําไปแขวนไว๎กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรมที่พัก
เดินทาง
3 ชม.

เก็บสัมภาระพร๎อมออกเดินทางกลับสูํ หงสาวดีตามเส๎นทางเดิม
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคารเมื อ งหงสาวดี (กุ๎ ง แมํ น้ํา ยํ า งคนละ 1
ตัว)
นําทํานสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นที่เคารพนับถือของชาวพมํา มีความ
ยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สร๎างขึ้นโดยพระเจ๎ามิ คทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมั ยมอญ
เรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ตํางจากพระพุทธ
ไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด๎านหลังพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อ
ครั้งกํอนพระพุธรูปองค์นี้ถูกปลํอยให๎ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐทํามกลางป่ารก
จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสร๎างทางรถไฟสายพมํา จึงได๎พบพระนอนองค์นี้ จากนั้น
ในปี พ.ศ. 2491 หลังพมําได๎รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหมํ โดยทาสีและปิดทอง
ใหมํ จนกลายเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก
อาทิ ไม๎แกะสลัก ไม๎จันทร์หอม ผ๎าปักพื้นเมือง ผ๎าพิมพ์เป็นรูปตํางๆ
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จากนั้นนําทํานชม เจดีย์ไจ๏ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกวํา 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาด
ใหญํ มี ลัก ษณะเป็ นพระพุทธรู ปปางประทับ นั่ง โดยรอบทั้ ง 4 ทิ ศ ที่มี ความงดงามเป็ น
เอกลักษณ์ของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ด๎วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม
(ทิศใต๎), พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร๎างโดยสี่
สาวพี่น๎องที่อุทิศตนให๎กับพระพุทธศาสนาสร๎างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไมํ
ข๎องแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งได๎เกิดพังทลายและได๎มีการบูรณะใหมํทํา
ให๎พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะสวยงามแตกตํางไปจากองค์อื่นๆ
เดินทาง
1.30 น.

จากนั้นเดินทางกลับยํางกุ๎ง

ค่ํา

วันที่สาม
เช๎า

เที่ยง

หลังจากนั้นนําทํานสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความ
สวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมํา ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูป
สรรพสิ่ง อันล๎วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบด๎วยลายลักษณธรรมจักรข๎างละองค์ใน
บริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล๎อมด๎วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาท
มีลักษณะซ๎อนกันซึ่งแตกตํางกับศิลปะของไทย
นําทํานสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คูํ บ๎านคูํเ มืองพมํา เป็ นเจดี ย์
ทองคําที่งดงาม ตั้งเดํ นเป็นสงําอยูํกลางเมือ งยํ างกุ๎ง มี ความสูง 109 เมตร ประดับด๎ว ย
เพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคํา
โอบหุ๎มอยูํน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชํางชาวพมํา จะใช๎ทองคําแท๎ตีเป็นแผํนปิด
องค์เจดี ย์ไว๎รอบ วํากัน วําทองคําที่ใช๎ในการกํ อสร๎างและซํอมแซมพระมหา เจดีย์แหํง นี้
มากมายมหาศาลกวําทองคําที่เก็บอยูํในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหา
เจดีย์ รายล๎ อมด๎ว ยเจดี ย์อ งค์ เล็ กๆ นั บร๎ อยองค์ มี ซุ๎ม ประตู สี่ด๎ าน ยอดฉัต รองค์ พระมหา
เจดีย์ ประกอบด๎ว ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พ ระมหาเจดีย์ ได๎ บรรจุ เส๎ นพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ๎าจํานวน 8 เส๎น เป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1
ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมํา ซึ่งมีทั้งผู๎คนชาวพมํา และชาวตํางชาติพากันสักการะ
ทั้งกลางวันและกลางคืนอยํางไมํขาดสาย ณ ที่แหํงนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยํางนํา
อัศ จรรย์ ไมํ วํ า จะเป็ น ความงามของวิ ห ารทิ ศ ที่ ทํา เป็ น ศาลาโถงครอบด๎ ว ยหลั ง คาทรง
ปราสาทซ๎อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกวํา พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระ
ประธานสําหรับให๎ประชาชนมากราบไหว๎บูชา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข๎าสูํที่พัก GRAND UNITED HOTEL, AHLONE (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเทํา

เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ํา) – ยํางกุ๎ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ
ช๎อปปิ้งตลาดสก๏อต – วัดพระหินอํอน – ช๎างเผือก – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรมที่พัก
นํ า ทํ า นเดิ น ทางสูํ สิเ รี ย ม อยูํ หํ า งจากยํ า งกุ๎ ง ประมาณ 40 กิ โ ลเมตร ใช๎ เ วลาเดิ น ทาง เดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเมืองสิเรียมนําทํานลงเรือไป ชมเจดีย์เยเลพญา เจดีย์นี้สร๎างขึ้น 1 ชม.
บนเกาะกลางน้ํา หรื อ เรีย กอีก ชื่ อหนึ่ ง วํา “เจดี ย์ กลางน้ํ า ”นํา ทํ า นนมั สการพระพุทธรู ป
ทรงเครื่องจักรพรรดิเกําแกํที่ประดิษฐานบนบัลลังก์ไม๎แกะสลักปิดทองคําเปลวที่งดงาม
มีอายุนับพันปี ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของชาวพมําและชาวตํางชาติ ได๎เวลาอันสมควรลง
เรือกลับและตํอรถปรับอากาศเดินทางกลับยํางกุ๎ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลวํา เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได๎สร๎าง
เจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนําพระเกศธาตุ ไว๎ 1 เส๎น กํอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดา
กองและเจดีย์สําคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข๎าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได๎อยําง
ใกล๎ ชิด นอกจากนี้ ยั ง มี สิ่ง ที่ นํ า ชมภายในบริ เ วณรอบๆเจดี ย์ คื อ พระพุ ธ รู ป ทองคํ า
ประดิษฐานในวิหารด๎านขวามือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตาม
ประวั ติ วํ า เคยประดิ ษ ฐานอยูํ ใ นพระราชวั ง มั ณ ฑะเลย์ ครั้ ง เมื่ อ พมํ า ตกเป็ น อาณานิ ค ม
อังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย๎ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทํา ให๎รอด
พ๎นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถลํมพระราชวังมัณฑะเลย์ ตํอมาในปี 2488 พระพุทธรูป
องค์นี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต และด๎านซ๎ายมือจะเป็นรูปปั้น นัต
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ค่ํา
20.05 น.
21.55 น.

โบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพมํารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว๎บูชา ด๎วยที่เชื่อวํา
เมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล๎วจะสมปรารถนาทันใจ จากนั้นนําทําน สักการะ เทพกระซิบ “อะ
มาดอว์ เ มี๊ ย ะ” ตามตํ า นานกลํ า ววํ า นางเป็ น ธิ ด าของพญานาค ที่ เ กิ ด ศรั ทธาในพุ ท ธ
ศาสนาอยํางแรงกล๎า รักษาศีล ไมํยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาว
พมําเคารพกราบไหว๎กันมานานแล๎ว การบูชานั้นจะต๎องกระซิบขอพรที่ข๎างหูเบาๆ และบูชา
ด๎วยมะพร๎าว กล๎วยนากทีเ่ ขาจัดไว๎เป็นชุดแล๎ว นอกจากนี้ยังนิยมบูชาด๎วยน้ํานม และข๎าวตอก
รวมทั้งดอกไม๎ ซึ่งมักจะเป็นดอกมหาหงส์ ที่คนพมํานิยมใช๎บูชาพระกันทั่วไป
จากนั้นนําทํานเลือกซื้อสินค๎าพื้นเมืองที่ตลาด “สก๏อตมาร์เก็ต ” ซึ่งสร๎างเมื่อครั้งพมํา
ยังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให๎ทํานได๎เลือกชมและเลือกซื้อสินค๎าที่ระลึก
พื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชํน ไม๎แกะสลัก พระพุทธรูปไม๎หอมแกะสลัก แป้งทานาคา
ผ๎าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไขํมุก และหยกพมํา
ชม วั ดพระหิ นอํ อน ซึ่ งเป็น พระพุทธรู ป ที่แ กะสลั ก จากหิ นอํ อ นที่ มีข นาดใหญํที่สุด ใน
พมํา นํ าทํา นชม ช๎ างเผือ ก ที่เป็ นช๎ างคูํ บ๎า นคูํ เมือ งของพมํา มีสีขาวเผื อกตลอดทั้ งตั ว
ถูกต๎องตาม คชลักษณะของช๎างเผือกทุกประการ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ๎งมังกร)
สมควรแกํเวลา นําทํานเดินทางสูํสนามบินยํางกุ๎ง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD258
(น้ําหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม)
คณะเดินทางถึงทําอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร๎อมด๎วยความประทับใจ

หมายหมายเหตุ : ไมํรวมคําทิปตํางๆ เชํน ไกด์ท๎องถิ่น ทิปคนขับรถ และทิป
หัวหน๎าทัวร์
อัตราคําบริการ (พักดีระดับ 4 ดาว)
กําหนดการเดินทาง

ผู๎ใหญํ

เด็กมีเตียงพัก

เด็กไมํมีเตียง

พักเดี่ยว

พักห๎อง

กับผู๎ใหญํ 2

พักกับผู๎ใหญํ

เพิ่ม

ละ 2

ทําน

2 ทําน

-

-

ทําน
วันที่ 30 ก.ย.59-2 ต.ค. 59
วันที่ 2-4, 6-8, 9-11, 13-15, 16-18, 20-22, 2325 ต.ค. 59
วันที่ 27-29 ต.ค. 59, 30 ต.ค.-1 พ.ย. 59, 31
ต.ค.-2 พ.ย. 59
วันที่ 22-24 ต.ค. 59
วันที่ 3-5, 6-8, 10-12, 17-19, 20-22, 24-26,
25-27, 26-28, 27-29 พ.ย. 59
วันที่ 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 18-20, 2224 ธ.ค. 59

12,900
13,900
13,900
16,900
13,900
13,900

วันที่ 3-5, 10-12 ธ.ค. 59

15,900

วันที่ 31 ธ.ค. 59-2 ม.ค. 59

19,900

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

หมายเหตุ : สําหรับผู๎เดินทางที่อายุไมํถึง 18 ปี และไมํได๎เดินทางกับบิดา มารดา ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎
บุตรเดินทางไปตํางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด๎วย
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หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย ไมํวํากรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมือง
ของไทยไมํอนุญาตให๎เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํอนุญาตให๎เข๎าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมํสามารถควบคุมได๎ เชํน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลําช๎าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเที่ยว โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
5. กรณีที่คณะไมํครบจํานวน 15 ทําน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
โดยทางบริษัทฯ จะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 14 วันกํอนการเดินทาง
6. เมื่อทํานทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกข๎อแล๎ว

*** ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมํขอรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิ้น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตําง ๆ ที่ไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหน๎าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู๎รํวมเดินทางเป็นสําคัญ

อัตรานี้รวม


คําตั๋วเครือ
่ งบิน ชั้นนักทํองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวน
ั เดินทางไป-กลับพร๎อมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงค์อยูํตํอ จะต๎องไมํเกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคําใช๎จํายที่ทางสายการบินกําหนด)



คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ



คําน้ําหนักกระเป๋าเดินทางทํานละไมํเกิน 20 กก



คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร๎อมคนขับรถที่ชํานาญเส๎นทาง



คําห๎องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทํา



คําอาหารตามที่ระบุในรายการ



คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการ



คํารถขึ้นพระธาตุอน
ิ ทร์แขวน



คํามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง



คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทาง คุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท คํา รักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทํานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค๎าทํานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรือ
่ งสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมกับ
ทางบริษัทได๎ **
เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
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ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนือ
่ ง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท]
ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนือ
่ ง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท]


คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมํรวม


คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT)



คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิเชํน คําอาหาร, คําเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ (มินิบาร์, น้ําดื่ม, บุหรี่, เหล๎า, เบียร์ ฯลฯ), คํา

โทรศัพท์ , คําซักรีด, คําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คําน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวํา 20 ก.ก.และ
มากกวํา 1 ชิ้น, คํารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คํากระเป๋าเดินทางหรือของมีคําที่สูญ
หายในระหวํางการเดินทาง เป็นต๎น


คําธรรมเนียมวีซาํ เข๎าประเทศพมํา สําหรับหนังสือเดินทางตํางชาติต๎องยื่นวีซําเข๎าประเทศพมํามีคําธรรมเนียม

810 บาทตํอทําน และคําบริการยื่นวีซํา 500 บาทตํอทําน ใช๎ระยะเวลาในการยื่นวีซํา 5-7 วันทําการ ยกเว๎น
หนังสือเดินทางไทย ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไมํต๎องยื่นวีซํา


คําห๎องพักเดี่ยวตามอัตรา



คําวีซําเข๎าประเทศพมํา ในกรณีเรํงดํวน



คํานํากล๎องถํายรูป และกล๎องวีดีโอเข๎าวัด



คําธรรมเนียมวีซาํ สําหรับผู๎เดินทางชาวตํางชาติและผู๎ถือเอกสารตํางด๎าว



คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง



คําทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล๎วแตํความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์)



คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา



คําทิปมัคคุเทศก์ท๎องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 100 บาท ตํอทําน) ทิปหัวหน๎าทัวร์ (ตามความ

ประทับใจ)

เงื่อนไขการจอง
วางเงินมัดจําทํานละ 10,000 บาท โดยโอนเข๎าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได๎รับเงินมัดจําแล๎วเทํานั้น
หากในคณะของทํานมีผต
ู๎ ๎องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมํ
สะดวกในการเดินทางทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา

4-5

ชั่วโมงติดตํอกัน

ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎า 14 วัน ในกรณีที่ไมํสามารถทํากรุป
๏ ได๎อยํางน๎อย 20

ทําน และ/หรือ ผู๎รํวมเดินทางในคณะไมํสามารถผํานการพิจารณาวีซําได๎ครบ 20 ทํานในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงิน
ให๎ทั้งหมด (ยกเว๎นคําธรรมเนียมวีซําซึ่งได๎ชําระไว๎กับทางสถานทูตแล๎ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให๎ถ๎าต๎องการ


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมํอาจ

แก๎ไขได๎ และจะไมํรบ
ั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได๎รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน๎าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชํน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตํางๆ เป็นต๎น

เงื่อนไขการสํารองทีน
่ ั่ง


กรุณาจองลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30 วันกํอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท พร๎อมกับเตรียม

เอกสารยื่นวีซําให๎เรียบร๎อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล๎ว (ใช๎เวลาขอวีซําไมํตา่ํ กวํา 7 วันทําการ)


เนื่องจากการยืน
่ วีซาํ เป็นแบบกรุ๏ปคณะทํองเที่ยว ควรเตรียมเอกสารให๎ครบตามที่บริษัทฯ กําหนดและควร

เตรียมเอกสารให๎ทันทีในกรณีที่เอกสารไมํครบ เพื่อประโยชน์ในการขออนุมต
ั ิวีซําจากทางสถานทูต ฯ


หากทํานติดธุระหรือไมํสามารถยื่นเอกสารพร๎อมคณะเดินทางได๎ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยืน
่ วีซํากรุป
๏

และทํานจะต๎องไปดําเนินการยื่นวีซาํ ด๎วยตัวทํานเองที่สถานทูต นั้นๆ


การชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกํอนเดินทางไมํน๎อยกวํา 15 วัน ทํานควรจัดเตรียมคําทัวร์

ให๎เรียบร๎อยกํอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทต๎องสํารองคําใช๎จํายในสํวนของคําที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือ
วําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง


แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 30 วัน

คืนคําใช๎จํายทั้งหมด



แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 15 วัน

เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท



แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด



สําหรับผู๎โดยสารที่ไมํได๎ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู๎ยื่นวีซําให๎ เมื่อผลวีซาํ ผํานแล๎วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคํามัดจําทั้งหมด


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะ

เดินทางไมํครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว๎ (15 ทํานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและ
ผู๎เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทําน


กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป

แตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎คอ
ื

คําธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว คําห๎อง คําธรรมเนียมวีซําตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคําใช๎จํายอื่นๆที่เกิดขึ้นตาม
จริง ในกรณีที่ไมํสามารถเดินทางได๎


กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และทํานได๎ชําระคําทัวร์หรือมัด

จํามาแล๎ว ทางบริษัทฯ คืนคําทัวร์หรือมัดจําให๎ แตํทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคําบริการยื่นวีซํา,คําวีซาํ และ
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คําใช๎จํายบางสํวนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋ เครื่องบินไปแล๎ว หรือได๎ชําระคําบริการในสํวนของ
ทางเมืองนอก เชํน โรงแรม ฯลฯ ไปแล๎ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคําใช๎จํายจริงที่เกิดขึ้นแล๎วกับทําน
เป็นกรณีไป
กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์



ทั้งหมด
กรณีวีซําผํานแล๎ว แตํกรุ๏ปออกเดินทางไมํได๎ เนื่องจากผู๎เดินทางทํานอืน
่ ในกลุํมโดนปฏิเสธวีซํา หรือไมํวํา



ด๎วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคําใช๎จํายจริงที่เกิดขึ้นแล๎วกับทํานเป็นกรณีไป
กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ไมํวําเหตุผล



ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด

กรณีคณะออกเดินทางได๎
คณะจองจํานวนผู๎ใหญํ 15 ทํานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน๎าทัวร์)
คณะจองไมํถึงจํานวนผู๎ใหญํ 10 ทําน ไมํออกเดินทางหรืออาจออกเดินทางแบบไมํมีหวั หน๎าทัวร์

o
o

ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน
่ ง
ั่ บนเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมูค
ํ ณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ทําน
จะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๏ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได๎ดําเนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว (กรณีตวั๋ REFUNDได๎) ผู๎เดินทางต๎องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทํานั้น
- ทางบริษัทได๎สํารองที่นั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว

หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วยสาเหตุใด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคํามัดจําตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล๎วแตํ
สายการบินและชํวงเวลาเดินทาง
- หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคําใช๎จําย
ตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยํางน๎อย
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูํบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู๎ที่จะนั่งต๎องมีคุณสมบัตต
ิ รงตามที่สายการบิน
กําหนด เชํน ต๎องเป็นผู๎ที่มีรํางกายแข็งแรง และชํวยเหลือผูอ
๎ ื่นได๎อยํางรวดเร็วในกรณีที่เครือ
่ งบินมีปญ
ั หา เชํน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได๎ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมํใชํผู๎ที่มีปัญหาทางด๎านสุขภาพและรํางกาย และ
อํานาจในการให๎ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูํกับทางเจ๎าหน๎าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทํานั้น

ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
++

เนื่องจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว (Single)

และห๎องคูํ (Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 ทําน/3 เตียง (Triple Room) ห๎องพักอาจจะไมํติดกัน และบาง
โรงแรมอาจมีหอ
๎ งพักแบบ 3 ทํานจํานวนไมํมากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม
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กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม

การเดินทางเป็นครอบครัว
หากทํานเดินทางเป็นครอบครัวใหญํ หรือเดินทางพร๎อมสมาชิกในครอบครัวที่ต๎องได๎รบ
ั การดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู๎สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมํสะดวกในการเดินทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ชั่วโมง
ติดตํอกันทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ
หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เอกสารประกอบการขอวีซําพมํา(สําหรับหนังสือเดินทางตํางชาติที่ไมํได๎รับการยกเว๎น)
โปรดสํงเอกสารกํอนการเดินทางอยํางน๎อย 10 วันทําการ
 หนังสือเดินทาง (Passport)
-

ต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

-

หนังสือเดินทาง ต๎องมีหน๎าเหลือสําหรับประทับวีซําอยํางน๎อย 4 หน๎า

 รูปถําย
-

รูปถํายสีหน๎าตรงขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใช๎รูปสีพื้นหลังขาวเทํานั้น ถํายไว๎ไมํเกิน 6 เดือน ,

สติ๊กเกอร์ใช๎ไมํได๎) และกรุณาเขียนเบอร์ติดตํอ-อาชีพไว๎ด๎านหลังรูป
 ใบตรวจคนเข๎าเมืองขาออกจากประเทศไทย
-

พาสสปอร์ตตํางชาติที่เดินทางเข๎าประเทศไทยจะต๎องมีใบตรวจคนเข๎าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับ

ให๎แนบมาในเลํมพาสปอร์ตด๎วย
**ห๎ามแม็กซ์รูปใสํพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด **
 กรอกรายละเอียดในการยื่นวีซํา

ข๎อมูลเพิ่มเติม สําหรับขอวีซําพมํา (กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
ชื่อ.......................................................................

นามสกุล......................................................

อาชีพ/ตําแหนํง........................................................

ชื่อบริษัท......................................................

วันที่เริ่มทํางาน.........................ถึง............................

หากเป็นแมํบ๎านหรือเกษียณอายุ กรุณากรอกสถานที่ทํางานเกํา
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**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเลํมเกําและซอง(ปก)ไมํต๎องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย
หากแนบมาแล๎วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบในทุกกรณี **



ข๎อความซึ่งถือเป็นสาระสําหรับทํานผู๎มีเกียรติซึ่งรํวมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ทํองเที่ยวพร๎อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ
ไมํ สามารถรับ ผิ ดชอบในอุบั ติ เหตุ หรื อ ความเสี ยหายที่ เ กิด จากโรงแรมที่พั ก ยานพาหนะ, อัน เนื่อ งจากอุบั ติ เหตุ รวมถึง ภั ย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อั คคีภัย , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ย น
เงินตราระหวํางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลําช๎าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท๎ องถิ่น, ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซําจากกงสุล และ / หรือ สํวนงานที่เกี่ยวข๎องกับสถานเอกอัค รราชทูต รวมถึงผู๎มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศ
ไทย (โดยไมํจําต๎องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหวํางการเดินทางทํองเที่ย วทั้งใน หรือ ตํางประเทศ แตํทางบริ ษัทฯ มีความคุ๎มครอง และประกันอุบัติ เหตุ ตามเงื่อนไขที่
บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู๎รํวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตํางประเทศ มิ
ให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู๎เดินทาง ไมํ ปฏิบัติตามกฎระเบียบด๎านการความ
คุมโรคติด ตํอเฉพาะพื้นที่มีก ารปลอมแปลงเอกสารเพื่ อการเดิ นทาง รวมถึงมีสิ่ง ผิดกฎหมาย บริษั ทฯ จะไมํคืนคําใช๎จํายใดๆ
รายละเอียดด๎านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบ
ลํวงหน๎า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลําว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทํานผู๎
มีเกียรติ ซึ่งรํวมเดินทางเป็นสําคัญ
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