


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	วัดไจคะวาย	-	พระเจ
ดียชเวมอดอว	-	พระราชวังบุเรงนอง	-	คิมปูนแคมป	-	พระธาตุอินทร
แขวน

YOE	YOE	LAY
HOTEL	หรือ
KYAIKHTO
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

2 เมืองหงสาวดี	-	พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	-	เจดียไจป ุน	-	พระพุทธ
ไสยาสนเจาทัตยี	-	พระมหาเจดียชเวดากอง	-	เทพทันใจ/นัตโบโบยี	-
เทพกระซิบ	หรือ	อะมาดอวเมีย๊ะ

	Vintage	Luxury
Yacht
hotel(โรงแรมเรือ
ระดับ	5	ดาว)
หรือเทียบเทา

3 สิเรียม	-	เจดียเยเลพญา	-	เจดียโบตะทาวน	-	ตลาดโบโออองซานหรือ
ตลาดสกอต	-	วัดพระหินออน	หรือ	วัดตอจี	-	สนามบินมิงกาลาดง	-
สนามบินดอนเมือง

19	มี.ค.	60	-	21	มี.ค.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 4,000	บาท

23	มี.ค.	60	-	25	มี.ค.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 4,000	บาท

26	มี.ค.	60	-	28	มี.ค.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 4,000	บาท



ชวงเชา	
04.00	น.	พรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานดอนเมืองอาคารผูโดยสารขาออก	เคานเตอรNok	Airโดยมีเจา

หนาที่…	คอยใหการตอนรับ
06.30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงยางกุง	โดยสายการบินนกแอร	เทีย่วบินที	่DD4230	(มีบริการอาหารวาง

และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินมิงกาลาดง	กรุงยางกุง	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นําทานเดินทางสูเมืองหงสาวดี	นําทานตักบาตรพระสงฆกวา	1,000	รูป	ที่	วัดไจคะวาย	สถานที่ที่มีพระภิกษุ

และสามเณรไป	ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก	ทานสามารถนําสมุด	ปากกา	ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได
นําทานสักการะ	พระเจดียชเวมอดอว	เจดียน้ีเป็นสัญลักษณแหงความรุงโรจนแหงหงสาวดี	และนับเป็น	1

ใน	5	สิ่งศักดิส์ิทธิข์องพมา	คนไทยนิยมเรียกวา“พระธาตุมุเตา”	ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา	ซึ่ง
ครั้งกอนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิส์ิทธิ	์กอนออกศึกของบูรพกษตัริย	ในสมัยโบราณกาล	
เที่ยง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร(กุงแมน้ํายางคนละ	1	ตัว)

ชวงบาย	
นําทานชม	พระราชวังบุเรงนอง	สรางขึน้ในปี	พ.ศ.	2109	เพื่อใชเป็นศูนยกลางทางการปกครองและใชออก

วาราชการปี	พ.ศ.	2142	ในสมัยพระเจานันทบุเรงซึ่งพระราชวังเดิมน้ันเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชเมื่อครั้งยังทรงพระเยาวและถูกจับเป็นตัวประกัน	มีการคนพบเสาและกําแพงเดิมที่ถูกฝังอยูในดิน
รัฐบาลพมาจึงไดทําการขุดคนและสรางพระราชวังบุเรงนองขึน้มาใหม
นําทานออกเดินทางสู	คิมปูนแคมป 	(เชิงเขาไจกโท)	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง	ระหวางทางทานจะ

เห็นแมน้ําสะโตง	ซึ่งเป็นแมน้ําที่มีความสัมพันธกับพระนเรศวรมหาราช	พระองคสามารถยิงพระแสงปืนขาม
แมน้ําที่กวางใหญน้ีไปตองแมทัพพมา	(น่ังรถบรรทุกขึน้ไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจกโทที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุ
อินทรแขวน)
เชิญชมทัศนียภาพงดงาม	ตื่นตาตื่นใจกับ	“พระธาตุอินทรแขวน”	(ซึ่งอยูใกลที่พักมากใชเวลาเดินเพียง	10

นาที)พระธาตุอินทรแขวน	ตั้งอยูที่เมืองไจโท	อําเภอสะเทิม	เขตรัฐมอญของประเทศพมา	อยูบนยอดเขา	เหนือ
ระดับน้ําทะเล	3,615	ฟุต	มีลักษณะเดนเป็นกอนหินสีทองขนาดใหญ	ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม
เหมือนจะหลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมา	นับเป็น	1	ใน	5	สิ่งศักดิส์ิทธิ	์ที่ชาวพมาตองไปสักกา
ระ
คํ่า	รับประทานอาหารเย็น	ณ	โรงแรมที่พัก
นําคณะเขาสูที่พัก	YOE	YOE	LAY	HOTEL	หรือ	KYAIKHTO	HOTEL
หลังอาหารเย็นเชิญทานไปสักการะพระธาตุ	ตามอัธยาศัย	นมัสการ	เทพทันใจพระธาตุอินทรแขวน	ซึ่ง

เป็น	นักพรตที่มีความศักดิส์ิทธอีกแหงหน่ึง	ทานสามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน	พระธาตุอินทรแขวน
น้ี	เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส	ปี	พุทธศักราช	2534	มาลา	คําจันทร	ที่แตงวรรณกรรม	เรื่อง	“เจา
จันทผมหอม	นิราศพระธาตุอินทรแขวน”

	มีบริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง



เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

วัดไจคะวาย	อยูในเมืองหงสาวดี	หางจากยางกุงไปประมาณ	92	กม.	วัดไจคะ
วาย	ไมใชวัดที่มีชื่อในเรื่องของเจดียหรือพระพุทธรูปองคโตสูงใหญ	แตมีชื่อ
เสียงเพราะเป็นโรงเรียนที่สอนพระพุทธศาสนาเปรียญธรรมชั้นตรี	โท	และเอก
อันโดงดังของพมา

ตั้งอยูกลางเมืองหงสาวดี	มหาพระเจดียองคมีความโดดเดนในหลายๆดาน
เป็นพระธาตุเจดียสูงที่สุดของพมา	และมีความเกาแกราวกวา	2,000	ปี	ภายใน
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา	เจดียแหงน้ีจึงเรื่องชื่อและชาวพมาให
ความเคารพนับถือ	เพราะเป็นเจดีย	1	ใน	5	ของเจดียชื่อดังและมีความยิ่งใหญ
ที่สุดในพมา	ผูคนจึงแวะเวียนไปสักการบูชาอยางไมขาดสาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร(กุงแมน้ํายางคนละ	1	ตัว)

พระเจาบุเรงนองมีรับสั่งใหสรางขึน้	เพื่อเป็นศูนยกลางทางการปกครอง	พระ
นเรศวรและพระสุพรรณกัลยาก็เคยประทับที่น่ีในระหวางที่พระองคทรงเป็น
องคประกัน	พระเจาบุเรงนองจึงรับสั่งใหสรางพระราชวังใหยิ่งใหญ	โดย
กําแพงเมืองชั้นนอกมีประตูถึง	20	ประตู	พื้นที่ภายในกําแพงเมืองกวางใหญ
มาก	แมแตพระธาตุมุเตายังจัดเป็นสวนหน่ึงในกําแพงเมืองพระราชวังบุเรง
นองแหงน้ี

คิมปูนแคมป	เมือง	ไจกโถ	(Kyaik	Tito)	อําเภอสะเทิม	เขตรัฐมอญ	เป็นหมูบาน
เล็กๆตั้งอยูบริเวณเชิงเขา	เมื่อมาถึงก็ตองเปลี่ยนถายจากรถบัสทองเที่ยวมา
เป็นรถ	6	ลอประจําทางที่วิ่งขึน้เขา-ลงเขาโดยเฉพาะ	ผูที่จะขึน้ไปนมัสการพระ
ธาตุอินทรแขวนที่อยูบนยอดเขาสูง	1200	เมตรหรือ	3600	ฟุต	ก็ตองมาขึน้รถที่
น่ีกันทุกคน	หากจะเปรียบก็คลายกับคิวรถสองแถวเชิงดอยสุเทพ	ซึ่งเป็นทารถ
ที่รับสงผูโดยสารเพื่อขึน้ไปนมัสการพระธาตุบนดอยสุเทพ



น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	30	กก.-ขากลับ	30	กก.
เดินทางชวงวันที่	10-20เม.ย.	ของทุกปี	พระราชวังบุเรงนอง	และตลาดสก็อตปิดทําการรานเป็ดปักกิ่งและสลัด

กุงมังกรปิดทําการ(วันปิดทําการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได)
ถาจะสักการะกลางแจงเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสูพระเจดียไจโท	ควรเตรียมเสื้อกันหนาว	หรือกันลม

หรือผาหม	ผาพันคอ	เบาะรองน่ังเพราะพื้นที่น่ังมีความเย็นมาก	พระเจดียองคน้ีเปิดตลอดคืน	(แตประตูเหล็กที่
เปิดสําหรับบุรุษที่เขาไปปิดทององคเจดียเปิดถึงเวลา	22.00น.)

มีลักษณะเป็นกอนหินสีทองขนาดใหญ	ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม
เหมือนจะหลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมาอยางเหลือเชื่อ
พระธาตุอินทรแขวนนับเป็น	1ใน	5	มหาบูชาสถาน	สิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่ชาวพมาตอง
ไปสักการะ	และตามความเชื่อลานนาเชื่อวาเป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีจอ	(ปี
หมา)	ที่คนเกิดปีน้ีตองไปนมัสการสักครั้งหน่ึงในชีวิต

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	โรงแรมที่พัก
	YOE	YOE	LAY	HOTEL	หรือ	KYAIKHTO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชาตรู	เชิญทานสักการะ	พระธาตุอินทรแขวนหรือถวายอาหารพระธาตุอินทรแขวน	ทานจะพบกับ

บรรยากาศยามเชาที่สดชื่น	ทิวทัศนงดงาม	ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพมา	สักการะสิ่งศักดิส์ิทธิบ์น
ภูเขา	ถายภาพและชมทัศนียภาพรอบ	ๆ	พระธาตุ	พิสูจนความมหัศจรรยวาพระธาตุองคน้ีตั้งอยูไดอยางไร	โดย
ไมลมหรือหลนลงมาการที่กอนหินสีทองวางหมิ่นเหมบนหนาผามานานนับพันปี
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก
เก็บสัมภาระพรอมออกเดินทางกลับสู	หงสาวดีตามเสนทางเดิม
เที่ยง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารเมืองหงสาวดี	(กุงแมน้ํายางคนละ	1	ตัว)

ชวงบาย	
นําทานสักการะพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียวเป็นที่เคารพนับถือของชาวพมา	มีความยาว	60	เมตร	สูง	17

เมตร	สรางขึน้โดยพระเจามิคทิปปะ	ใน	พ.ศ.	1537	ในสมัยมอญเรืองอํานาจ	มีพุทธลักษณะงดงาม	โดยจะวาง
พระบาทเหลื่อมพระบาทตางจากพระพุทธไสยาสนของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน	ดานหลังพระองคมีภาพ
วาดที่สวยงาม
จากน้ันนําทานชม	เจดียไจป ุน	ซึ่งมีอายุมากกวา	500	ปี	เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ	มีลักษณะเป็น

พระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทั้ง	4	ทิศ	ที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณของศิลปะแบบมอญ	ประกอบ	ดวย
พระสมณะโคดม	(ทิศเหนือ),	พระโกนาคม	(ทิศใต),	พระกกุสันโธ	(ทิศตะวันออก)และพระมหากัสสปะ	(ทิศตะวัน
ตก)
เดินทางกลับ	ยางกุง	จากน้ันนําทานสักการะ	พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงาม

ที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมาที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง	อันลวนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด
ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลางฝาพระบาท	และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล
108	ประการ	พระบาทมีลักษณะซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย
นําทานสักการะ	พระมหาเจดียชเวดากอง	พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา	เป็นเจดียทองคําที่งดงาม	ตั้ง

เดนเป็นสงาอยูกลางเมืองยางกุง	มีความสูง	109	เมตร	ประดับดวยเพชร	544	เม็ด	ทับทิม	นิล	และบุษราคัมอีก
2,317	เม็ด	มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง	1,100	กิโลกรัม	โดยชางชาวพมาจะใชทองคําแทตี
เป็นแผนปิดองคเจดียไวรอบ	วากันวาทองคําที่ใชในการกอสรางและซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมากมาย
มหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก	ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจาจํานวน	8	เสน	เป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีมะเมีย	และยังเป็น	1ใน	5	มหาบูชาสถานสูงสุดของ
พมา
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําคณะเขาสูที่พักVintage	Luxury	Yacht	hotel(โรงแรมเรือระดับ	5	ดาว)



	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต	กอนที่พระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครอง
ได	หลังจากที่พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี	เจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุ
เตาขณะที่ยังอยูในเขตของมอญอยู	และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของ
ราชวงศตองอู	หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารเมืองหงสาวดี

เป็นปูชนียสถานศักดิส์ิทธิอ์ันดับสองของเมืองหงสาวดี	รองจากพระมหาธาตุมุ
เตา	และเป็นพระพุทธไสยาสนที่มีความยาว	181	ฟุต	สูง	50	ฟุต	สรางโดย
พระเจาเมงกะติปะ	พ.ศ.1537	ในสมัยมอญเรืองอํานาจ	มีพุทธลักษณะงดงาม
โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท	ตางจากพระพุทธไสยาสนของไทยที่นิยม
วางพระบาทเสมอกัน	เลาขานวาเป็นพระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในคืน
กอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

มีอายุราว	500	กวาปี	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ	4	องคหันพระ
พักตรไปทุกทิศทาง	เหตุผลที่ตองสรางหันไปทุกทิศน้ันก็	เพราะแทนความ
หมายถึงพระพุทธเจาทั้งสี่พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

สักการะ	พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	(Kyauk	Htatgyi	Buddha)	หรือ	พระนอน
ตาหวาน	นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว	55	ฟุต	สูง	16	ฟุต	ซึ่งเป็นพระ
ที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม	พระบาทมีภาพมงคล	108
ประการ

ตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ	เมืองยางกุง	ประเทศพมา	เชื่อกันวาเป็นมหา
เจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน	8	เสน	หนังสือ	Guinness
Book	of	Records	ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเป็นเจดียที่สูงที่สุดและเกาแก
ที่สุดในโลก

นัตโบโบยี	หรือ	พระเทพทันใจ	เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย	วิธี
การสักการะรูปป้ันเทพทันใจ	(นัตโบโบยี)	เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถ
นาก็ใหเอาดอกไม	ผลไม	โดยเฉพาะมะพราวออน	กลวย	จากน้ันก็ใหเอาเงินจะ
เป็นดอลลา	บาท	หรือจาด	ก็ได	แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี	2	ใบ	ไหวขอพร
แลวดึกกลับมา	1	ใบ	เอามาเก็บรักษาไว	จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้
ของนัตโบโบยี	แคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาที่ตั้งใจไว



เป็นธิดาของพญานาค	ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา	รักษาศีล	ไม
ยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต	ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกัน
มานานแลว	ตามความเชื่อ	เวลาที่จะขอพรกับทาน	จะตองกระซิบ	มีคนไดรับ
ผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมาแกบน	และบอกตอกัน	จนรายการไหวเทพ
กระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุกบริษทั

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
		Vintage	Luxury	Yacht	hotel(โรงแรมเรือระดับ	5	ดาว)	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางสูสิเรียม	อยูหางจากยางกุงประมาณ	40	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง	ถึงเมือง

สิเรียมนําทานลงเรือไป	ชมเจดียเยเลพญา	เจดียน้ีสรางขึน้บนเกาะกลางน้ํา	หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา	“เจดีย
กลางน้ํา”นําทานนมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิเกาแกที่ประดิษฐานบนบัลลังกไมแกะสลักปิดทองคํา
เปลวที่งดงาม	มีอายุนับพันปี	

ชวงบาย
เที่ยง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นมัสการ	เจดียโบตะทาวน	ซึ่งโบตะทาวน	แปลวา	เจดียนายทหาร	1,000	นาย	ไดสรางเจดียโบตะทาวนน้ี

และทรงนําพระเกศธาตุ	ไว	1	เสน	กอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอื่นๆ	เมื่อเดินเขาไปใน
เจดียสามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอยางใกลชิด	นอกจากน้ียังมีสิ่งที่นาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย	คือ	พระ
พุธรูปทองคํา	ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก	ตามประวัติ
วาเคยประดิษฐานอยูในพระราชวังมัณฑะเลย
จากน้ันนําทาน	สักการะ	เทพกระซิบ	“อะมาดอวเมีย๊ะ”ตามตํานานกลาววา	นางเป็นธิดาของพญานาค	ที่เกิด

ศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล	ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพมา
เคารพกราบไหวกันมานานแลว	การบูชาน้ันจะตองกระซิบขอพรที่ขางหูเบาๆ	และบูชาดวยมะพราว	กลวยนากที่
เขาจัดไวเป็นชุดแลว	นอกจากน้ียังนิยมบูชาดวยน้ํานม	และขาวตอก	รวมทั้งดอกไม	ซึ่งมักจะเป็นดอกมหาหงส	ที่
คนพมานิยมใชบูชาพระกันทั่วไป
นําทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ตลาด“สกอตมารเก็ต”ซึ่งสรางเมื่อครั้งพมายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศ

อังกฤษใหทานไดเลือกชมและเลือกซื้อสินคาที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก	เชน	ไมแกะสลักพระพุทธรูปไม
หอมแกะสลัก	แปงทานาคา	ผาปักพื้นเมือง	เครื่องเงิน	ไขมุก	และหยกพมา
ชม	วัดพระหินออน	ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินออนที่มีขนาดใหญที่สุดในพมา	นําทานชม	ชางเผือก

ที่เป็นชางคูบานคูเมืองของพมา	มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวถูกตองตาม	คชลักษณะของชางเผือกทุกประการ

ชวงคํ่า
เย็น	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร(เป็ดปักกิ่ง	+	สลัดกุงมังกร)
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินยางกุง	เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.00	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบินนกแอร	เทีย่วบินที	่DD	4239	(มีบริการอาหารวาง

และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.45	น.	คณะเดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมดวยความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก



เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูตรงจุดบรรจบของแมน้ําหงสาและแมน้ํายางกุง	ซึ่งในอดีต
เมืองน้ีเป็นเมืองทาสําคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส	ปัจจุบันเมืองสิเรียม
เป็นเมืองอุตสาหกรรม	ชาวเมืองสวนใหญทํางานในโรงกลั่นน้ํามันหรือไมก็
เป็นลูกจางในโรงเบียร	ประชากรสวนมากเป็นชาวพมาเชื้อชายอินเดีย	เพราะ
ในสมัยที่พมาเป็นเมืองขึน้ของอังกฤษ	สิเรียมเป็นศูนยกลางของเมืองทาและยัง
เป็นแหลงผลิตอาหารสงสูกรุงยางกุง

หรือ	เจดียกลางน้ํา	ตามตํานานเลาวา	เจดียแหงน้ีสรางในสมัยมอญเรือง
อํานาจ	เมื่อราวพันกวาปีกอน	โดยพระสงฆรูปหน่ึงฝันวาที่แหงน้ีมีเจดีย
สวยงาม	แลวไดไปทูลกษตัริยในสมัยน้ันเพื่อขอใหสรางเจดียกลางน้ําแหงน้ี
และยังไดตั้งจิตอธิษฐานวา	ถาหากมีน้ําทวมก็ขออยาใหทวมองคพระเจดีย
เจดียแหงน้ีสรางบนเกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแมน้ํากวางใหญ	วา
กันวาหากมีงานพิธีจัดขึน้ที่น่ี	สามารถจุคนไดถึง	2	หมื่นคน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หรือ	วัดเทพทันใจ	เป็นเจดียที่กอสรางขึน้เพื่อรับพระเกศาธาตุกอนที่จะนําไป
บรรจุในพระเจดียชเวดากอง	เมื่อพระเกศาธาตุไดถูกอัญเชิญขึน้จากเรือไดนํา
มาประดิษฐานไวที่พระเจดียแหงน้ี	กอนองคพระเจดียไดถูกทําลายในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่	2	และไดรับการบูรณะขึน้มาใหม	โดยที่ใตฐานพระเจดียมี
โครงสรางโปรง	ใหคนเดินเขาไปภายในได	ดานฝาผนังใตฐานพระเจดียไดนํา
ทองคําและของมีคาตางๆ	ที่พุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายองคพระเจดีย
มาจัดแสดงไว

หรือ	ตลาดโบซกอองซาน	หรือ	ตลาดโบจก	ตลาดใหญและนาเที่ยวที่สุดในกรุง
ยางกุง	เดิมคือ	“สกอตมารเก็ต”	สรางโดยชาวสก็อต	ตลาดน้ีถือเป็นแหลง
รวบรวมสินคาจากทั่วประเทศ	ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญที่สุดของพมาซึ่งตลาดแหงน้ี
ทานสามารถเลือกซื้อของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด

เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหยกขาว	(White	jade	Buddha)	สรางจากหินหยกกอน
ใหญนํามาจากเมืองมัณฑะเลยมีพระประวัติและมีรอยพระพุทธบาทจําลอง

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง



ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศกทานละ	300	บาท	/ทริป/ตอทานทิปหัวหนาทัวรแลว
แตความประทับใจ
แจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร(เป็ดปักกิ่ง	+	สลัดกุงมังกร)

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง

ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศก
ทานละ	300	บาท	/ทริป/ตอทาน
ทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
แจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาต

ใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม

สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
กรณีที่คณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานทราบ

ลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง
เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท(ที่น่ังจะยืนยันเมื่อ
ไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน)หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจากทําการ
จองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7วันทําการ)
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นนักทองเที่ยว	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทางทานละไมเกิน	20	กก.(Air	Asia,	Bangkok	Airways)	และไมเกิน30	กก.	(Nok	Air)
4.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
5.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
6.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
7.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
8.	คารถขึน้พระธาตุอินทรแขวน
9.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง
10.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คา	รักษา

พยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	
**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]



เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]	
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]
11.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
2.	คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร,	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร,	น้ําดื่ม,	บุหรี่,	เหลา,	เบียร	ฯลฯ),	คา

โทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,	คา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดิน
ทางเป็นตน
3.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติตองยื่นวีซาเขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม

1,600	บาทตอทาน	และคาบริการยื่นวีซา	500	บาทตอทาน	ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา	5-7	วันทําการ	ยกเวน
หนังสือเดินทางไทย	กัมพูชา	ลาว	เวียดนาม	และฟิลิปปินส	ไมตองยื่นวีซา
4.	คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา
5.	คาวีซาเขาประเทศพมา	ในกรณีเรงดวน
6.	คานํากลองถายรูป	และกลองวีดีโอเขาวัด
7.	คาธรรมเนียมวีซาสําหรับผูเดินทางชาวตางชาติและผูถือเอกสารตางดาว
8.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
9.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ	มัคคุเทศก)
10.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
11.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขับรถ	(วันละ	100	บาท	ตอทาน)	ทิปหัวหนาทัวร	(ตามความประทับใจ)

เอกสารการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติทีไ่มไดรับการยกเวน)	โปรดสงเอกสารกอนการ
เดินทางอยางนอย	10	วันทําการ
หนังสือเดินทาง	(Passport)
-	ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง
-	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	4	หนา
รูปถาย
-	รูปถายสีหนาตรงขนาด2	น้ิว	จํานวน	3	ใบ	(ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไวไมเกิน	6	เดือน	,	สติก๊เกอรใชไม

ได)และกรุณาเขียนเบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป
ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย
-	พาสสปอรตตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยที่มีตราประทับใหแนบมา

ในเลมพาสปอรตดวย
**ในกรณีทีมี่พาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพื่อป องกันการสูญหาย	หากแนบมาแลวเกิด
การสูญหายทางบริษทัจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี	**

ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร
ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ



ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	
บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ
ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
4.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน
เรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด	
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ

ตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(10ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามา

แลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และคาใช
จายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมือง
นอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวาดวยสา

เหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ

ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


