
HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 
 

 

 

 

GQ1RGN-PG002 
พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง  

หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

วัดไจ๎คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอว์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l หงสาวดี 
พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๏ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง  

เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) l เทพกระซิบ l ช๎อปป้ิงตลาดสก๏อต 
 

วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40) 
หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน 

06.00 น. พร๎อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ๎าหน๎าที่ คอยให๎การต๎อนรับ 
08.45 น. ออกเดินทางสูํกรุงยํางกุ๎ง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG701 
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09.40 น. 
 
 
 
 
 

กลางวัน 

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยํางกุ๎ง ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว (เวลาท๎องถ่ินที่เมียน
มาร์ช๎ากวําประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง) 
นําทํานเดินทางสูํเมืองหงสาวดี (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.30ช่ัวโมง) 
นําทํานตักบาตรพระสงฆ์กวํา 1,000 รูป ที่ วัดไจ๎คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎก
เป็นจํานวนมาก ทํานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหํงนี้ได๎ 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(กุ๎งแมํน้ํายํางคนละ 1 ตัว) 

 จากนั้นนําทํานสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แหํงความรุํงโรจน์แหํงหงสาวดี และนับเป็น 1 
ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิของพมํา คนไทยนิยมเรียกวํา“พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ๎า ซึ่งครั้ง
กํอนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธ์ิ กํอนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไมํวําจะเป็นกษัตริย์มอญ
หรือพมํา รวมทั้งพระเจ๎าบุเรงนองด๎วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรง
ประทับอยูํในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้ ยังเคยผํานการพังทลายจากแผํนดินไหวครั้งใหญํ
มาแล๎วถึง 4 ครั้ง ทําให๎ปลียอดของเจดีย์องค์นี้หักพังลงมาแตํด๎วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีตํอเจดีย์องค์นี้จึงได๎ทํา
การสร๎างเจดีย์ชเวมอดอว์ข้ึนมาใหมํในปีพ.ศ.2497 ด๎วยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร๎างสูง 70 ฟุต) นับเป็น
เจดีย์ที่สูงที่สุดในพมําสํวนปลียอดที่พังลงมาก็ได๎ตั้งไหว๎ที่มุมหนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให๎พุทธศาสนิกชนได๎กราบไหว๎
บูชาควบคํูไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน  ทํานจะได๎นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธ์ิและสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอด
ของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนด่ังคํ้าจุนชีวิตให๎เจริญรุํงเรืองยิ่งขึ้นไป 
จากนั้นนําทํานชม พระราชวังบุเรงนอง สร๎างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช๎เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช๎ออก
วําราชการปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ๎านันทบุเรงซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน มีการค๎นพบเสาและกําแพงเดิมที่ถูกฝังอยูํในดินรัฐบาล
พมําจึงได๎ทําการขุดค๎นและสร๎างพระราชวังบุเรงนองข้ึนมาใหมํ โดยถอดแบบจากของเดิมซึ่งพระตําหนักที่ประทับ
บรรทมสีทองเหลืองอรํามที่ดูโดดเดํนชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพมําและท๎องพระโรงที่ใช๎ออกวําการก็ดูโดด
เดํนด๎วยสถาปัตยกรรมพมําสีทองเหลืองอรํามทั้งภายนอกและภายใน **วันที่ 10-20 เมษายนของทุกปี (เวลาอาจมี
การเปลี่ยนแปลง) พระราชวังปิดไมํให๎เข๎าชม ปรับโปรแกรมไปยังวัดพระไฝเลื่อนแทน*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทํานออกเดินทางสูํ  คิมปูนแค๎มป์ (เชิงเขาไจ๎ก์โท) ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง ระหวํางทางทํานจะเห็น
แมํน้ําสะโตง ซึ่งเป็นแมํน้ําที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปืนข๎ามแมํน้ําที่
กว๎างใหญํนี้ไปต๎องแมํทัพพมํา จนได๎รับชัยชนะ 
 ถึงคิมปูนแค๎มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล๎อข้ึนบนภูเขาไจ๎ก์โท เพื่อเดินทางสูํโรงแรมที่พัก ระหวํางทาง
ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข๎างทาง   
(นั่งรถบรรทุกข้ึนไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจ๎ก์โทที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน ในกรณีคณะทัวร์เดินทางไมํ
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ถึง 15 ทําน สําหรับรถบรรทุกข้ึนบนพระธาตุอินทร์แขวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใช๎รถรํวมกับคณะอื่น ซื่งอาจใช๎
เวลาพอสมควร) พิเศษ!!!! เพิ่มฟรี นั่งกระเช๎าไฟฟ้าข้ึนพระธาตุอินทร์แขวน(1 เที่ยว) เพื่อบริการนักทํองเที่ยวข้ึนไป
ไหว๎พระธาตุสะดวกสบายข้ึน ใช๎เวลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีข้ึนไปถึงสถานีองค์พระธาตุ (ในกรณีที่กระเช๎า
ปิดจะทําการนั่งรถข้ึนถึงจุดสูงสุดตามปกติและไมํมีการคืนคําใช๎จํายใดๆให๎) 
เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ “พระธาตุอินทร์แขวน” (ซึ่งอยูํใกล๎ที่พักมากใช๎เวลาเดินเพียง 10 นาที)
พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยูํที่เมืองไจ๎โท อําเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพมํา อยูํบนยอดเขา เหนือ
ระดับน้ําทะเล 3,615 ฟุต มีลักษณะเดํนเป็นก๎อนหินสีทองขนาดใหญํ ตั้งอยูํบนหน๎าผาสูงชันอยํางหมิ่นเหมํ เหมือน
จะหลํนและท๎าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมํตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ที่ชาวพมําต๎องไปสักการะ   และ
ยังเป็นพระธาตุประจําปีจอ (สุนัข) ที่คนเกิดปีนี้ต๎องไปนมัสการสักการะครั้งหนึ่งในชีวิต 

ค่่า 
ท่ีพัก 

รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก YOE YOE LAY HOTEL หรือ KYAIKHTO HOTEL 
หลังอาหารเย็นเชิญทํานไปสกัการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็น นักพรต
ที่มีความศักดิ์สิทธ์อีกแหํงหนึ่ง ทํานสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได๎ตลอดคืน ถ๎าจะสักการะกลางแจ๎งเป็นเวลานาน
บริเวณระเบียงที่ยื่นสูํพระเจดีย์ไจ๎โท  ควรเตรียมเสื้อกันหนาว  หรือกันลม หรือผ๎าหํม ผ๎าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะ
พื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืน  (แตํประตูเหล็กที่เปิดสําหรับบุรุษที่เข๎าไปปิดทององค์เจดีย์
เปิดถึงเวลา 22.00น.)พระธาตุอินทร์แขวนนี้ เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา 
คําจันทร์ ที่แตํงวรรณกรรม เรื่อง “เจ๎าจันท์ผมหอม   นิราศพระธาตุอินทร์แขวน” 

วันท่ี 2 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง 

เช้าตรู ่
 
 
 
 
เช้า 

เชิญทํานสกัการะ พระธาตุอินทร์แขวนหรือถวายอาหารพระธาตุอินทร์แขวน ทํานจะพบกับบรรยากาศยามเช๎าทีส่ด
ช่ืน ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพมํา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิบนภูเขา ถํายภาพและชม
ทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์วําพระธาตุองค์นี้ต้ังอยูํได๎อยํางไร โดยไมลํ๎มหรือหลํนลงมาการที่
ก๎อนหินสีทองวางหมิ่นเหมํบนหน๎าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด๎านลํางขึ้นไปก็ดูคล๎ายกับลอยอยูํ
เหนือหน๎าผา ราวกบัพระอินทร์นําไปแขวนไว๎กลางอากาศนบัเป็นอัศจรรยเ์จดีย์ 
บริการอาหารเช๎าณหอ๎งอาหารของโรงแรม 

กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บสัมภาระพร๎อมออกเดินทางกลับสูํ หงสาวดีตามเส๎นทางเดิม ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี  (กุ๎งแมํน้ํายํางคนละ 1 ตัว) 
นําทํานสักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวเป็นที่เคารพนับถือของชาวพมํา มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร 
สร๎างขึ้นโดยพระเจ๎ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาท
เหลื่อมพระบาทตํางจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด๎านหลังพระองค์มีภาพวาดที่
สวยงาม เมื่อครั้งกํอนพระพุธรูปองค์นี้ถูกปลํอยให๎ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐทํามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 
2424 เมื่ออังกฤษสร๎างทางรถไฟสายพมํา จึงได๎พบพระนอนองค์นี้ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพมําได๎รับเอกราชก็
มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหมํ โดยทาสีและปิดทองใหมํ จนกลายเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามในปัจจุบัน   อีกทั้งยัง
สามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม๎แกะสลัก ไม๎จันทร์หอม  ผ๎าปักพื้นเมือง ผ๎าพิมพ์เป็นรูปตํางๆ 
จากนั้นนําทํานชม เจดีย์ไจ๏ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกวํา 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญํ มีลักษณะเป็น
พระพุทธรูปปางประทบันั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ด๎วยพระ
สมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต๎), พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก)และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)
สร๎างโดยสี่สาวพี่น๎องที่อุทิศตนให๎กับพระพุทธศาสนาสร๎างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไมํข๎องแวะกับ
บุรุษเพศ ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งได๎เกิดพังทลายและได๎มีการบูรณะใหมํทําให๎พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะสวยงาม
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ค่่า 

ท่ีพัก 

แตกตํางไปจากองค์อื่นๆ 
ทํานเดินทางกลับสูํเมืองยํางกุ๎ง (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 
หลังจากนั้นนําทํานสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุด
ของประเทศพมําที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล๎วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด  ประกอบด๎วยลายลักษณ
ธรรมจักรข๎างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล๎อมด๎วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมี
ลักษณะซ๎อนกันซึ่งแตกตํางกับศิลปะของไทย 
นําทํานสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คํูบ๎านคํูเมืองพมํา เป็นเจดีย์ทองคําที่งดงาม ตั้งเดํนเป็นสงํา
อยูํกลางเมืองยํางกุ๎ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด๎วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2 ,317 เม็ด  
มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุ๎มอยูํนํ้าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชํางชาวพมําจะใช๎ทองคําแท๎ตีเป็นแผํนปิด
องค์เจดีย์ไว๎รอบ วํากันวําทองคําที่ใช๎ในการกํอสร๎างและซํอมแซมพระมหาเจดีย์แหํงนี้มากมายมหาศาลกวําทองคําที่
เก็บอยูํในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล๎อมด๎วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร๎อยองค์ มีซุ๎มประตู
สี่ด๎าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด๎วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได๎บรรจุเส๎นพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ๎าจํานวน 8 เส๎น เป็นพระธาตุประจาํปีเกดิปีมะเมีย และยังเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุด
ของพมํา ซึ่งมีทั้งผู๎คนชาวพมํา และชาวตํางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยํางไมํขาดสาย ณ ที่แหํงนี้
มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยํางนําอัศจรรย์ ไมํวําจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทําเป็นศาลาโถงครอบด๎วยหลังคา
ทรงปราสาทซ๎อนเป็นช้ันๆ ที่เรียกวํา พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให๎
ประชาชนมากราบไหว๎บูชา 
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นําคณะเข๎าสูํที่พัก GRAND MERCURE หรือ SULE SHANGRI-LA หรือเทียบเทํา (ระดับ 5 ดาว) 

วันท่ี 3 
ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-ช้อปป้ิงตลาดสก๊อต-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ 
(สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-20.15) 

เช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน 
 

บ่าย 
 

บริการอาหารเช๎าณห๎องอาหารของโรงแรม 
นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ซึ่งโบตะทาวน์ แปลวํา เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได๎สร๎างเจดีย์โบตะทาวน์น้ีและทรงนํา
พระเกศธาตุ ไว๎ 1 เส๎น กํอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สําคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข๎าไปในเจดีย์สามารถ
มองเห็นพระเกศาธาตุได๎อยํางใกล๎ชิด  นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่นําชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์  คือ พระพุธรูปทองคํา 
ประดิษฐานในวิหารด๎านขวามือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติวําเคยประดิษฐาน
อยูํในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพมําตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย๎ายไปยังพิพิธภัณฑ์
กัลป์กัตตาในอินเดีย ทําให๎รอดพ๎นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถลํมพระราชวังมัณฑะเลย์  ตํอมาในปี 2488 
พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และด๎านซ๎ายมือจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี หรือ 
เทพทันใจ ซึ่งชาวพมํารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว๎บูชา ด๎วยที่เช่ือวําเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล๎วจะสมปรารถนาทันใจ
จากนั้นนําทําน 
สักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามตํานานกลําววํา นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อยํางแรงกล๎ารักษาศีล ไมํยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพมําเคารพกราบไหว๎กันมานานแล๎ว 
การบูชาน้ันจะต๎องกระซิบขอพรที่ข๎างหูเบาๆ และบูชาด๎วยมะพร๎าว  กล๎วยนากที่เขาจัดไว๎เป็นชุดแล๎ว นอกจากนี้ยัง
นิยมบูชาด๎วยนํ้านม และข๎าวตอก รวมทั้งดอกไม๎  ซึ่งมักจะเป็นดอกมหาหงส์ ที่คนพมํานิยมใช๎บูชาพระกันทั่วไป 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ๎งมังกร) 
**วันที่ 10-20 เมษายนของทุกปี ร๎านหยุดทําการ จะเปลี่ยนไปทานร๎านอื่นแทนและปรับเป็นเมนูปกติ** 
จากนั้นนําทํานเลือกซื้อสนิค๎าพื้นเมอืงที่ตลาด“สก๏อตมาร์เก็ต”ซึ่งสรา๎งเมื่อครั้งพมํายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศ
อังกฤษให๎ทํานได๎เลือกชมและเลือกซื้อสินค๎าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชํน ไม๎แกะสลักพระพุทธรูปไม๎
หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ๎าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไขํมุก และหยกพมํา 
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อัตราค่าบริการ : พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตอิุนทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่าน

ละ 
พักเด่ียว 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

08 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 11,999 11,999 11,999 4,500  

14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 11,999 11,999 11,999 4,500  

21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 11,999 11,999 11,999 4,500  

28 มิ.ย. 62 - 03 ก.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,500  

05 ก.ค. 62 - 07 ก.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,500  

13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,500  

20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,500  

27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 13,999 13,999 13,999 4,500  

02 ส.ค. 62 - 04 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,500  

03 ส.ค. 62 - 05 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,500  

07 ส.ค. 62 - 09 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,500  

10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 13,999 13,999 13,999 4,500  

11 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,500  

16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,500  

17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,500  

23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,500  

24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,500  

30 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 4,500  

31 ส.ค. 62 - 02 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 4,500  

06 ก.ย. 62- 08 ก.ย. 62 12999 12,999 12,999 4,500  

13 ก.ย. 62- 15 ก.ย. 62 12999 12,999 12,999 4,500  

14 ก.ย. 62- 16 ก.ย. 62 12999 12,999 12,999 4,500  

 
 

 
18.20 น. 
20.15 น. 

***ตลาดสก็อตจะปิดชํวง 10-20 เม.ย. ของทุกปี(เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) จะเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยนํา
คณะไปยังห๎างสรรพสินค๎าของยํางกุ๎งแทน** 
ออกเดินทางยํางกุ๎ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-20.15) โดยสายการ
บินบางกอกแอร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG704 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
คณะเดินทางถึงทําอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมด๎วยความประทับใจ 
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20 ก.ย. 62- 22 ก.ย. 62 12999 12,999 12,999 4,500  

21 ก.ย. 62- 23 ก.ย. 62 12999 12,999 12,999 4,500  

27 ก.ย. 62- 29 ก.ย. 62 12999 12,999 12,999 4,500  

28 ก.ย. 62- 30 ก.ย. 62 12999 12,999 12,999 4,500  
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1.         กรุณาชําระมัดจํา ทํานละ 10,000 บาท หรือ ชําระคําทัวร์เต็มจํานวน ในกรณีที่คําทัวร์ราคา

ต่ํากวํา 10,000 บาท โดยโอนเข๎าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได๎รับเงินมัดจําแล๎วเทํานั้น 
2. สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผู๎ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวี

ซําภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมํสํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์
โดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อได๎รับการยืนยันวํากรุ๏ปออกเดินทางได๎ ลูกค๎าจัดเตรียมเอกสารให๎การขอวีซําได๎ทันที 
4. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่ 

กํอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมํ 
รับผิดชอบ คําใช๎จํายที่เกิดข้ึน 

5. การยื่นวีซําในแตํละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซําไมํเหมือนกัน ทั้งแบบหมูํ
คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทํานสามารถสอบถามข๎อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกํอนการจอง
ได๎จากทางเจ๎าหน๎าที่ 

6. หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมํสะดวกในการเดินทางทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ช่ัวโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัว
ต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มี
ความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1  คําต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร๎อมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงค์อยูํตํอ จะต๎องไมํเกินจํานวนวัน และอยูํภายใต๎เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ 
3. คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คําห๎องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทํา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คําอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการ 
7. คําประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต๎องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได๎จากเจ๎าหน๎าที่) 
 คําประกันอุบัติเหตุค๎ุมครองในระหวํางการเดินทางวงเงินไมํเกินทํานละ 1,000,000 บาท  
 คํารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมํเกินทํานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส่าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบี้ยประกันเริ่มต๎น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
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 เบี้ยประกันเริ่มต๎น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุตั้งแตํแรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท] 
8. คํามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมํรวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จําย 3 % 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 
1. คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิเชํนคําอาหาร, คําเครื่องดื่มที่สัง่พิเศษ(มินิบาร,์ น้ําดื่ม, บุหรี,่ เหล๎า, เบียร์ ฯลฯ), 

คําโทรศัพท์ , คําซักรีด, คําธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, คํานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวํากําหนด,  คํารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจําตัว, คํากระเป๋าเดินทางหรือของมี
คําที่สูญหายในระหวํางการเดินทางเป็นต๎น 

3. คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศพมําสําหรับหนังสือเดินทางตํางชาติและผู๎ถือเอกสารตํางด๎าวต๎องยื่นวีซํา
เข๎าประเทศพมํามีคําธรรมเนียม 1,600 บาทตํอทําน และคําบริการยื่นวีซํา 500 บาทตํอทําน ใช๎
ระยะเวลาในการยื่นวีซํา 5-7 วันทําการ ยกเว๎น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และ
ฟิลิปปินส์ ไมํต๎องยื่นวีซํา 

4. คําห๎องพักเดี่ยวตามอัตรา 
5. คํานํากล๎องถํายรปู และกล๎องวีดีโอเข๎าวัด 
6. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิด๎วยตัวทํานเอง 
7. คําทิปมัคคุเทศกจ์ากเมืองไทย (แล๎วแตํความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก์) 
8. คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 
9. คําทิปมัคคุเทศกท์๎องถ่ินและทปิพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ทําน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได๎ทัง้นี้ข้ึนอยูํกบัสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยตํางๆที่ไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหน๎า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผูร๎ํวมเดินทางเป็นสําคัญ*** 
 

หมายเหตุ : สําหรับผู๎เดินทางที่อายุไมํถึง 18 ปี และไมํได๎เดนิทางกับบิดา มารดา ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎
บุตรเดินทางไปตํางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด๎วย 

 
**ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมยีนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทาง

ธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพ่านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 
14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ท้ังน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวี

ซ่าเขา้ออกปกติอีก 

ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพ่ิมอีกท่านละ 1,000 บาท** 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 
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1. การพิจารณาวีซําเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชํบริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต๎องจะชํวย
ให๎การพิจารณา ของสถานทูตงํายข้ึน 

2. กรณีทํานใดต๎องใช๎พาสปอร์ตเดินทาง ชํวงระหวํางยื่นวีซํา หรือ กํอนเดินทางกับทางบริษัท ทํานต๎อง
แจ๎งให๎ทางบริษัทฯ ทราบลํวงหน๎าเพื่อวางแผนในการขอวีซําของทําน ซึ่งบางสถานทูตใช๎เวลาในการ
พิจารณาวีซําที่คํอนข๎างนานและอาจไมํสามรถดึงเลํมออกมาระหวํางการพิจารณาอนุมัติวีซําได๎  

3. สําหรับผู๎เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูํตํางประเทศ จะต๎องดําเนินเรื่องการขอวีซําด๎วยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยํูเทํานั้น 

4. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล๎วต่ํา
กวํา 6 เดือน ผู๎เดินทางต๎องไปยื่นคําร๎องขอทําหนังสือเดินทางเลํมใหมํ และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลํมเกํา ให๎กับทางบริษัทด๎วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทํานจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่ง
ในการยื่นคําร๎องขอวีซํา และจํานวนหน๎าหนังสือเดินทาง ต๎องเหลือวํางสําหรับติดวีซําไมํต่ํากวํา 3 
หน๎า 

5. ทํานที่ใสํปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอปกหนังสือ
เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต๎องไมํมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 
หรือ แตํงเติมใดๆ ในเลํม 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได๎สํารองที่นั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําต๋ัวเครื่องบินแล๎ว  หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคํามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 
– 5,000 บาท  แล๎วแตํสายการบินและชํวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรี ยกเก็บ
คําใช๎จํายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็น
อยํางน๎อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูํบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู๎ที่จะนั่งต๎องมีคุณสมบัติตรงตามที่สาย
การบินกําหนด เชํน ต๎องเป็นผู๎ที่มีรํางกายแข็งแรง และชํวยเหลือผู๎อื่นได๎อยํางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา เชํน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได๎ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมํใชํผู๎ที่มีปัญหา
ทางด๎านสุขภาพและรํางกาย และอํานาจในการให๎ที่นั่ง Long leg ข้ึนอยูํกับทางเจ๎าหน๎าที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทํานั้น 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ๎งยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกํอนการเดินทาง คืนคําใช๎จํายทั้งหมด 
2. แจ๎งยกเลิกภายใน 30-44 วันกํอนเดินทาง เก็บคําใช๎จําย เต็มจํานัวนคําทัวร์  
3. แจ๎งยกเลิกภายใน 16-29 วันกํอนเดินทาง เก็บคําใช๎จําย เต็มจํานัวนคําทัวร์ 
4. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะ

เดินทางไมํครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว๎ (30ทํานข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทาง
บริษัทและผู๎เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของทําน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะ
ทําการเลื่อนการเดินทางของทําน  ไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียก
คืนได๎คือ คําธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคําธรรมเนียมวีซําตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
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7. กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และทํานได๎ชําระคําทัวร์หรือมดั
จํามาแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดข้ึนจริง เชํน คําวีซําและคําบริการยื่นวีซํา / คํามัด
จําตั๋วเครื่องบิน หรือคําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่อ งบินแล๎ว) คําสํวนตํางในกรณีที่กรุ๏ปออก
เดินทางไมํครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมํคืนคําทัวร์
ทั้งหมด 

9. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ ไมํวํ า
เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว 

(Single) ,ห๎องคํู (Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 ทําน/3 เตียง (Triple Room) ห๎องพักตําง
ประเภทอาจจะไมํติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน แตํอาจจะได๎เป็น 1 เตียง
ใหญํกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสํวนใหญํอาจจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงข้ึนมากและห๎องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะ

ทัดรัตและไมํมีอํางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมี
ลักษณะแตกตํางกัน 

 
เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส่าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติท่ีไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสํงเอกสารกํอนการเดินทางอยํางน๎อย 10 วันทําการ 

-หนังสือเดินทาง (Passport)  
-ต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  
-หนังสือเดินทาง ต๎องมีหน๎าเหลือสําหรับประทับวีซําอยํางน๎อย 4 หน๎า 
-รูปถําย 
-รูปถํายสีหน๎าตรงขนาด2 นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใช๎รูปสีพื้นหลังขาวเทํานั้น ถํายไว๎ไมํเกิน 6 เดือน , 
สติ๊กเกอร์ใช๎ไมํได๎)และกรุณาเขียนเบอร์ติดตํอ-อาชีพไว๎ด๎านหลังรูป 
-ใบตรวจคนเข๎าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตตํางชาติที่เดินทางเข๎าประเทศไทยจะต๎องมีใบตรวจคนเข๎าออกเมืองของไทยที่มีตรา
ประทับให๎แนบมาในเลํมพาสปอร์ตด๎วย 

**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเลํมเกําและซอง(ปก)ไมํต๎องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล๎วเกิดการ
สูญหายทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบในทุกกรณี ** 

 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเตมิได้ทุกเวลา 

หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 
 
หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู๎รํวมคณะไมํถึง 10 ทําน 
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 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคํานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกํอนวัน
เดินทาง 

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุ
ตํางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน, การประท๎วง, การ
นัดหยุดงาน, การกํอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทําน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทํานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎
ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต๎องแจ๎งลํวงหน๎า ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับสภาวะอากาศ 
การเมือง  

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม 
 


