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เดนิทาง สิงหาคม - กันยายน 2562  
 

 หงสาวดี | พระธาตอุินทร์แขวน | วดัไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ | พระราชวงับเุรงนอง   
พระนอนตาหวาน | ตลาดสก๊อต | เจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทนัใจ / เทพกระซบิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชียงใหม่บนิตรง มิงกะลาบา สาธุ  
ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  เชียงใหม ่(ทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม)่ - ยา่งกุ้ง (ทา่อากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง) (PG723 : 11.40-12.35)  
 เชียงใหม ่- ยา่งกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวงับเุรงนอง - นัง่กระเช้าขึน้พระธาตอุินทร์แขวน - พระธาตอุินทร์แขวน 
วนัท่ี 2.  พระธาตอุินทร์แขวน - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ - วดัไจ้คะวาย - พระนอนชเวตาเลยีว - ยา่งกุ้ง - ตลาดสก๊อต - พระนอนตาหวาน 

- เจดีย์ชเวดากอง   
วนัท่ี 3. ยา่งกุ้ง - เจดย์ีโบตะทาวน์ - พระพธุรูปทองเหลอืง - เทพทนัใจ - เทพกระซิบ - วดับารมี - เชียงใหม ่
 ยา่งกุ้ง (ทา่อากาศยานนานาชาตมิิงกาลาดง) - เชียงใหม ่(ทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม)่ ( PG724 : 13.10-15.05) 
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วันที่ 1 
เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ย่างกุ้ง (ท่าอากาศยานนานาชาติมิง
กาลาดง) (PG723 : 11.40-12.35) - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - น่ังกระเช้าขึน้
พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน 

09.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้1 เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

11.40 น. ออกเดินทางสู ่กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG723 

(มีบริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง) 
12.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที (เวลาท้องถ่ินที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยคร่ึง
ชัว่โมง) 

 
 
 

 

เดินทางถึง เมืองหงสาดี น าทกุท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศู  นย์กลางทางการ
ปกครองและใช้ออกวา่ราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมยัพระเจ้านนัทบเุรง ซึง่พระราชวงัเดิมนัน้เคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เมื่อครัง้ยงัทรงพระเยาว์และถกูจบัเป็นตวัประกนั มีการค้นพบเสาและก าแพงเดิมที่ถกูฝังอยู่ในดิน 
รัฐบาลพมา่จึงได้ท าการขดุค้นและสร้างพระราชวงับเุรงนองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดิม 

 น าทา่นออกเดินทางสู ่คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ระหว่างทางท่านจะเห็นแม่น า้
สะโตง ซึง่เป็นแมน่ า้ที่มีความสมัพนัธ์กบัพระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปืนข้ามแมน่ า้ที่กว้างใหญ่นีไ้ป
ต้องแมท่พัพมา่ จนได้รับชยัชนะ ถึงคิมปนูแค้มป์ หยดุพกัเปลีย่นรถเป็นรถบรรทกุหกล้อขึน้บนภเูขาไจ้ก์โท 

 จนถึงสถานีกระเช้าไฟฟา้ น าทกุทา่น น่ังกระเช้า ขึน้สูพ่ระธาตอุินทร์แขวนเพื่อให้ลกูค้าได้ชมทศันียภาพความสวยงาม
จากมมุสงูแบบพาโนรามา ใช้เวลาประมาณ 10 นาที (รวมคา่กระเช้าขาขึน้แล้ว)  
**หมายเหต ุในกรณีกระเช้าปิดหรือสภาวะอากาศ รวมถึงเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ที่ไมส่ามารถควบคมุและคาดการณ์ลว่งหน้า
ได้ จะเปลีย่นเป็นขึน้รถบรรทกุแทน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินทกุกรณี** 

 
 เชิญชมทศันียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกบั พระธาตุอินทร์แขวน (ซึ่งอยู่ใกล้ที่พกัมากใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที)พระ

ธาตุอินทร์แขวน ตัง้อยู่ที่เมืองไจ้โท อ าเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา เหนือระดบัน า้ทะเล 
3,615 ฟตุ มีลกัษณะเดน่เป็นก้อนหินสทีองขนาดใหญ่ ตัง้อยูบ่นหน้าผาสงูชนัอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหลน่และท้าทาย
แรงดงึดดูของโลกโดยไมต่กลงมา นบัเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิ ที่ชาวพม่าต้องไปสกัการะ   และยงัเป็นพระธาตปุระจ าปี
จอ ที่คนเกิดปีนีต้้องไปนมสัการสกัการะครัง้หนึง่ในชีวิต 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก 

 หลงัอาหารเย็นเชิญทา่นไปสกัการะพระธาต ุตามอธัยาศยั นมสัการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึง่เป็น นกัพรตที่
มีความศกัดิ์สิทธ์อีกแห่งหนึ่ง ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสกัการะกลางแจ้งเป็นเวลานาน
บริเวณระเบียงที่ยื่นสูพ่ระเจดีย์ไจ้โท ควรเตรียมเสือ้กนัหนาว หรือกนัลม หรือผ้าหม่ ผ้าพนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพืน้ที่นัง่
มีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นีเ้ปิดตลอดคืน (แต่ประตเูหล็กที่เปิดส าหรับบุรุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 



 
 
 
 

3 เชียงใหมบ่ินตรง มงิกะลาบา สาธ ุยา่งกุ้ง หงสาวดี พระธาตอุินทร์แขวน 3 วนั 2 คืน  BY PG        [GQ1CNXRGN-PG004] 

 

22.00น.) พระธาตุอินทร์แขวนนี ้เป็นที่มาและแรงบนัดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พทุธศกัราช 2534 มาลา ค าจันทร์ ที่แต่ง
วรรณกรรม เร่ือง “เจ้าจนัท์ผมหอม นิราศพระธาตอุินทร์แขวน” 

ที่พกั โรงแรม : KYAIKHTO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
  

วันที่ 2 

อินทร์แขวน - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตา
เลียว - ย่างกุ้ง - ตลาดสก๊อต - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์ชเวดากอง - พระ
สุริยัน จันทรา 

เช้าตรู่ เชิญทา่นสกัการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือถวายอาหารพระธาตอุินทร์แขวน ท่านจะพบกบับรรยากาศยามเช้าที่สด
ช่ืน ทิวทศัน์งดงาม ความศรัทธาของพทุธศาสนิกชนชาวพมา่ สกัการะสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิบนภเูขา ถ่ายภาพและชมทศันียภาพ
รอบ ๆ พระธาต ุพิสจูน์ความมหศัจรรย์ว่าพระธาตอุงค์นีต้ัง้อยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหลน่ลงมาการที่ก้อนหินสีทอง
วางหมิ่นเหมบ่นหน้าผามานานนบัพนัปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านลา่งขึน้ไปก็ดคูล้ายกบัลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกบั
พระอินทร์น าไปแขวนไว้กลางอากาศนบัเป็นอศัจรรย์เจดีย์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 เก็บสมัภาระพร้อมออกเดินทางกลบัสู ่หงสาวดี ตามเส้นทางเดิม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 45 นาที 

 

น าท่านสกัการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นีเ้ป็นสญัลกัษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนบัเป็น 1 ใน 5 สิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิของพม่า  คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า  

 
ซึง่ครัง้ก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศกัดิ์สทิธ์ิ ก่อนออกศกึของบรูพกษัตริย์ ในสมยัโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญ
หรือพมา่ รวมทัง้พระเจ้าบเุรงนองด้วย และเมื่อครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทบัอยู่
ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมสัการพระเจดีย์องค์นี ้ยงัเคยผา่นการพงัทลายจากแผน่ดินไหวครัง้ใหญ่มาแล้วถึง 4 ครัง้ ท า
ให้ปลยีอดของเจดีย์องค์นีห้กัพงัลงมา แตด้่วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีตอ่เจดย์ีองค์นี ้จึงได้ท าการสร้างเจดีย์ชเวมอดอว์ 
ขึน้มาใหมใ่นปีพ.ศ.2497 ด้วยความสงูถึง 374 ฟตุ นบัเป็นเจดีย์ที่สงูที่สดุในพมา่ สว่นปลยีอดที่พงัลงมาก็ได้ตัง้ไหว้ที่มมุ
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หนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบนั  ท่านจะได้นมัสการ ณ จุด
อธิษฐานอนัศกัดิ์สทิธ์ิและสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดีย์องค์ท่ีหกัลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดัง่ค า้
จนุชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้ไป 

 

น าทา่นตกับาตรพระสงฆ์นบัร้อยรูป ที ่วัดไจ้คะวาย สถานท่ีที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวน
มาก เมื่อถึงเวลาเพลจะมีพระสงฆ์ สามเณรเดินแถวกนัเข้าสูห้่องฉนัเพล ระหวา่งนัน้ทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดินสอ
ไปบริจาคที่วดัแหง่นีไ้ด้ ณ วดันีน้อกจากจะได้ตกับาตรแล้ว ทกุทา่นสามารถถวายปัจจยั หรือ ถวายเข้าสาร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (กุ้งแม่น า้ย่างคนละ 1 ตัว) 
บ่าย 

 
 

 
 
 

 

น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นที่เคารพนบัถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร 
สร้างขึน้โดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอ านาจ มีพทุธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลือ่ม
พระบาทตา่งจากพระพทุธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกนั ด้านหลงัพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครัง้
ก่อนพระพธุรูปองค์นีถ้กูปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่อองักฤษ
สร้างทางรถไฟสายพมา่ จึงได้พบพระนอนองค์นี ้จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพม่าได้รับเอกราชก็มีการบรูณปฏิสงัขรณ์
ใหม ่โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพทุธรูปที่สวยงามในปัจจุบนั   อีกทัง้ยงัสามารถเลือกซือ้ของฝาก อาทิ 
ไม้แกะสลกั ไม้จนัทร์หอม  ผ้าปักพืน้เมือง ผ้าพิมพ์เป็นรูปตา่งๆ   

 จากนัน้เดินทางกลบัสู ่เมืองย่างกุ้ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที 
 น าทา่นเลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึง่สร้างเมื่อครัง้พมา่ยงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ ให้

ท่านได้เลือกชมและเลือกซือ้สินค้าที่ระลึกพืน้เมืองมากมายในราคาถกู เช่น ไม้แกะสลกั พระพทุธรูปไม้หอมแกะสลกั 
แปง้ทานาคา ผ้าปักพืน้เมือง เคร่ืองเงิน ไขม่กุเซ้าท์ซี และหยกพมา่  
(ตลาดสก๊อตปิดทกุวนัจนัทร์และเทศกาลวนัสงกรานต์) 

 หลงัจากนัน้น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สดุและดวงตาสวยที่สดุ
ของประเทศพมา่ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิง่ อนัล้วนเป็นมิ่งมงคลสงูสดุ  ประกอบด้วยลายลกัษณธรรมจกัร
ข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอฎัจตุรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซ้อนกนัซึ่ง
แตกตา่งกบัศิลปะของไทย 

 จากนัน้น าทา่นสกัการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองค าที่งดงาม ตัง้เด่น
เป็นสง่าอยูก่ลางเมืองยา่งกุ้ง มีความสงู 109 เมตร ประดบัด้วยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบษุราคมัอีก 2,317 เม็ด  
มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่น า้หนกัถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่าจะใช้ทองค าแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์
เจดีย์ไว้รอบ วา่กนัวา่ทองค าที่ใช้ในการก่อสร้างและซอ่มแซมพระมหาเจดีย์แหง่นีม้ากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่
ในธนาคารชาติองักฤษเสยีอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นบัร้อยองค์ มีซุ้มประตสูี่ด้าน ยอด
ฉตัรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตขุอง
พระพุทธเจ้าจ านวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
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สัตว์สัญลักษณ์ประจ าวันเกดิ 
วนัอาทิตย์ = ครุฑ  /  จนัทร์ = เสอื  /  องัคาร = สงิห์  /  พธุกลางวนั = ช้างมีงา 

พธุกลางคืน = ช้างไมม่งีา  /  พฤหสับดี  = หนหูางยาว  /  ศกุร์ = หนหูางสัน้  /  เสาร์ = พญานาค 
 ก่อนถึงจดุอธิษฐาน ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง น าทกุทา่นเข้าสกัการะ พระสุริยนั จันทรา เป็นศาลเลก็ๆ ลกัษณะ

โดดเดน่ท่ีจัว่หลงัคามีรูปนกยงูและกระตา่ย ชาวพมา่มากราบไหว้ขอพรเก่ียวกบัธุระกิจค้าขายให้เจริญรุ่งเรือง แม้กระทัง่
รายการดงัรายการหนงึในเมอืงไทยเคยมากราบไหว้ขอพร ยงัยืนยนัต้วยตนเองเลยวา่ พระสริุยนั-จนัทรา มีความ
ศกัดิ์สทิธ์ิจริง เป็นอีกหนงึสถานท่ี ที่ต้องไมพ่ลาด 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั โรงแรม : Best Western Green Hill หรือ Summit Parkview  หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   

  

วันที่ 3 

ย่างกุ้ ง - เจดีย์โบตะทาวน์ - พระพุธรูปทองเหลือง - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - วัด
บารมี - (ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่) ( PG724 : 13.10-15.05) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าทา่นนมสัการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นีแ้ละ

ทรงน าพระธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะน าไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์ส าคญัอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถ
มองเห็นพระเกศาธาตไุด้อยา่งใกล้ชิด   

 สกัการะขอพร พระพุธรูปทองเหลือง ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยัที่มีลกัษณะงดงาม
ยิ่งนกั ตามประวตัิวา่เคยประดิษฐานอยูใ่นพระราชวงัมณัฑะเลย์ ครัง้เมื่อพมา่ตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 
ถูก เคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย  ท าใ ห้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ ถล่ม
พระราชวงัมณัฑะเลย์ ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรูปองค์นีถ้กูจดัแสดงที่พิพิธภณัฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต   

 จากนัน้น าทกุทา่นขอพร นัตโบโบย ีหรือ เทพทันใจ ซึง่ชาวพมา่รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บชูา ด้วยที่เช่ือว่าเมื่อ
อธิษฐานสิง่ใดแล้วจะสมปรารถนาทนัใจ 

 สกัการะ เทพกระซิบ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อยา่งแรงกล้ารักษาศีล ไมย่อมกินเนือ้สตัว์จนเมื่อสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนตัซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหว้กนัมานานแล้ว การ
บชูานัน้จะต้องกระซิบขอพรท่ีข้างหเูบาๆ และ 

 น าทกุท่านเข้าสู่ วัดบารมี ให้สกัการะพระเกศาของพระพทุธเจ้า ที่เช่ือว่ายงัมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตนุีเ้มื่อ
น ามาวางบนจานแก้ว จะสามารถเคลือ่นไหวได้อีกทัง้วดันีย้งัได้ช่ือว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตไุว้มากที่สดุด้วย
ไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบตุร และองค์พระอรหนัต์ตา่ง ๆ 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง 
13.10 น. ออกเดินทางกลบั เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG724 

(มีบริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง) 
15. 05 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่ บนิตรง มิงกะลาบา สาธุ  
                         ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอนิทร์แขวน 3 วัน 2 คืน ฃ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี (เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ 

10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 3,000.- 9,488.- 
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 3,000.- 9,088.- 

** รายการทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวม 500 บาท/ท่าน/ทริป) ** 
** ทปิหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) ** 

**โปรแกรมทวัร์นีไ้ม่มีราคาเดก็** 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การช าระคา่บริการ 
1.1 ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเข้าบญัชีและสง่หลกัฐานการโอนเงิน
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีดแูลเส้นทาง การจองจะยืนยนัหลงัจากได้รับแจ้งวา่ช าระเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
1.2 สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน  
1.3 การช าระเงินสว่นท่ีเหลอื ลกูค้าต้องช าระก่อนเดินทาง 15 วนั หากหากไม่ช าระตามเวลาที่ก าหนด ทางบริษัทขอ
อนญุาตยดึมดัจ าทัง้หมดและยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ  **ช าระก่อนเดินทาง 30 วัน ส าหรับวันสงการนต์
และวันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 

2. กรณีคณะออกเดินทางได้           
2.1 คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2.2 คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

3. การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
3.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด **45 วัน ส าหรับวันสงการนต์และ
วันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 
3.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่ายทา่นละ 10,000 บาท 
3.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
3.4 ส าหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 
3.6 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้  เช่น ค่าตั๋ว



 
 
 
 

7 เชียงใหมบ่ินตรง มงิกะลาบา สาธ ุยา่งกุ้ง หงสาวดี พระธาตอุินทร์แขวน 3 วนั 2 คืน  BY PG        [GQ1CNXRGN-PG004] 

 

เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได้ 
3.7 กรณีที่ทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว และทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องคืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให้กบัลกูค้า 
(ตามเง่ือนไข ข้อ1-ข้อ3) ทัง้นีท้างบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้แล้ว กบัท่านเป็นกรณีไป (อาทิ 
กรณีออกตั๋วเคร่ืองบิน หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) โดยใช้เวลา
ด าเนินการในการคืนเงิน 7-14 วนั ท าการ นบัจากวนัท่ีได้รับเร่ือง   
3.8 กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
3.9 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้ เดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วย
สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป 
3.10 กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

4. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. เมื่อทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไข และหมายเหตทุี่ระบทุกุข้อแล้ว 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้นกัทอ่งเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  
- ในกรณีมีความประสงค์อยูต่อ่จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั, จ านวนคนและมีคา่ใช้จ่ายตามที่ทางสายการบินก าหนด 
- ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน ซึ่งระบบการจองที่นัง่เป็น
แบบสุม่ที่นัง่ 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน 20 กก. 
4. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง 
5. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  
6. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
7. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
8. คา่หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ินคอยดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
10. ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
** กรณีที่ต้องการซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **  
    - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
    - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
    - ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
    - [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
    - ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
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    - [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง (PASSPORT) 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ(มินิบาร์, น า้ดื่ม, บหุร่ี, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศพัท์ , 

ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่าก าหนด,  ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการ
เดินทางเป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าส าหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศ
พมา่มีคา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ทา่น ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่
ต้องยื่นวีซ่า 

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าส าหรับหนังสือเดินทางอเมริกา กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ 
5. คา่ห้องพกัเดี่ยวตามอตัราที่ระบไุว้ข้างต้น 
6. คา่น ากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวดั 
7. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
8. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (รวม 500 บาท/ท่าน/ทริป) 
10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอตัราแลกเปลี่ยน โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้
ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ** 
 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้ เดินทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บตุรเดินทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและพม่าได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถอืหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน  14 วัน ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ตัง้แต่วันที่  11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอีก ท่าน
จะต้องท าการยื่นวีซ่า ส าหรับการยื่นวีซ่าที่ เชียงใหม่ ลูกค้าต้องไปแสดงตนด้วยพร้อมกับช าระค่าวีซ่าตรงกับ
สถานกงสุล ท่านละ 1,600 บาท ** 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 
1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหวา่งยืน่วีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ทา่นต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ 

ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นข้างนานและอาจ
ไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  
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3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก
หรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดินทางเลม่เก่า ให้กบัทางบริษัทด้วย 
เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า  และจ านวนหน้าหนังสือ
เดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า (ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิี่ไม่ได้รับการยกเว้น) 
1. หนงัสอืเดินทางตวัจริง (Passport) ต้องมีอายกุารใช้งานเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง หนงัสอืเดินทาง 

ต้องมีหน้าเหลอืส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย 
บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ปกหนงัสือเดินทางของท่าน และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , รูปที่เป็นสติ๊กเกอร์ใช้
ไมไ่ด้)  

3. ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้า
ออกเมืองของไทยทีม่ีตราประทบัให้แนบมาในเลม่พาสปอร์ตด้วย 

**โปรดสง่เอกสารก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 10 วนัท าการ 
**เก่ียวกบัเอกสารยื่นวีซา่ หากทางสถานกงสลุแจ้งวา่มีการปรับเปลีย่นกฎระเบียบในการยื่นวีซา่ สถานกงสลุจะขอเอกสาร
เพิ่มเติมได้ทกุเวลา 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ                                           
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งที่สายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บและการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลกิการเดินทาง และได้ด าเนินการ     ออก
ตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUNDได้) ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ 

2. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึน้จริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

4. นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน   
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 



 
 
 
 

10 เชียงใหมบ่ินตรง มงิกะลาบา สาธ ุยา่งกุ้ง หงสาวดี พระธาตอุินทร์แขวน 3 วนั 2 คืน  BY PG        [GQ1CNXRGN-PG004] 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. กรณีช่วงเทศกาลหรือประชุมนานาชาติ เป็นสาเหตุท าให้ห้องที่ท่านได้ท าการรีเควสไว้ มีไม่เพียงพอ ทางโรงแรม
อาจจะสลบัจากที่รีเควสห้อง Twin Room เป็น Double Room หรือ จากห้อง Double Room เป็น Twin Room 

 
หมายเหตุ : 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะงดออกหรือเลือ่นการเดินทางในกรณีที่มีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ

ลว่งหน้าอยา่งน้อย7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษัทฯสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนญุาต

ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตให้เข้าเมือง 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่

สามารถควบคมุได้เช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การลา่ช้าหรือยกเลกิของเที่ยวบิน 
4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถ
คาดการณ์ลว่งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคญั) 

5. บริษัทฯสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บริการโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดินทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 

ร์ตด้วย 


