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โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดนิทางโดยสายการบนินกแอร ์

 

วนัแรก กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวัดไจค้ะวาย-เจดียช์เวมอดอร-์พระราชวงับเุรงนอง-คมิปนูแคม้ป-์พระธาตุอนิทรแ์ขวน 

                  (รวมรถขึน้พระธาต)ุ        (-/กลางวนั/เยน็) 

04.30น. พร้อมกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์ ประต ู6 Nok Air (DD) โดย

มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.30น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน DD 4230** มีบรกิารอาหารวา่งบนเครือ่งคะ่** 

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วNok Air (DD) โดยมี

เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงหงสาวดีหรือ เมอืงพะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณท่ี

ย่ิงใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.45ชม. 

จากนั้น  น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ท่ีมีพระภิกษแุละสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็น

จ านวนมากท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ กุง้แมน่้ าเผาตวัใหญ่ทา่นละ 1ตวั ** 

หลังอาหาร น าท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถาน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจ้า น าท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดีย์นี้ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะ

ของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง377 ฟุต สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรง

บริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายัง

พ้ืนล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ าลือ

ถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาล้ินด า 

ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกล้า

หาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และ

สามารถน าธูปไปค้ ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบ

เหมือนดั่งค้ าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป 

จากนั้น น าท่านชม พระราชวังบเุรงนอง และ บัลลังก์ผึง้(KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพ่ิงเริ่มขุดค้นและบรูณปฏิสังขรณ์เมื่อ

ปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระ

เจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับค าสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวัง

แห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดย

อ้างอิงจากพงศาวดาร  

บ่าย  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านชมแม่น้ าสะโตง

สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทยกลับอ

โยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งน าทัพโดยสุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง 

ยกติดตามกองทพัไทยมากองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ข้าม

แม่น้ าไปแล้วพระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโต

งสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิต

บนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมา
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ตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ าสะโตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธอันเป็นเครื่อง

ราชูปโภคยงัปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ เพ่ือท าการ

เปลี่ยนเป็นรถท้องถ่ินเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

ได้) ใช้เวลาเดินทางสักพัก เพ่ือเดินทางสู่ยอดเขา พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , YoyolaeHotel หรือ Golden 

Rock Hotelเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

จากนั้น  น าชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือ พระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจาก

ระดบัน้ าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา

อย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์

ย่อมท าให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวล้านนาพระธาตุ

อินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มา

นมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ3 ครั้งผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนา

ทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิด ทองได้เฉพาะ

สุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้) 

ค่ า บรกิารอาหารค่ า  ณ หอ้งอาหารในโรงแรมจากนัน้ท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอด

ทั้งคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรบัสุภาพบรุุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00น.  ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรอืกันลมหรอืผ้าห่ม

ผ้าพนัคอเบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพ้ืนที่นั้นมีความเย็นมาก 

 หมายเหตุ : ยกเวน้โรงแรมทีพ่ัก Golden Rock Hotel จะขึน้อนิแขวนไดแ้คค่รัง้เดียวคะ่ 

 

วนัทีส่อง พระธาตอุนิทรแ์ขวน-เจดียไ์จปุ้น่-พระนอนชเวตาเลยีว-พระบรมรปูพระสพุรรณกัลยา-พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยี-พระ

มหาเจดียช์เวดากอง         (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น.       อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย ส าหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไม่ได้บังคับนะคะ 

ส าหรับอาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจ าหน่าย ราคาอาหาร 

  ประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียน ประมาณ 300–500 จ๊าต ท าบุญตามอัธยาศยั  

06.30น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      น าท่านอ าลาที่พัก ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับ อากาศ เดินทางสู่

กรุงหงสาวดี  

จากนั้น  น าชมเจดียไ์จปุ๊น่(Kyaik Pun Buddha)สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปาง

ประทับนั่งโดยรอบท้ัง 4ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโค

ดมสมัมาสมัพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 

สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวนัตก)เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดย

สตรีส่ีพ่ีน้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรกัษาพรหมจรรย์

ไว้ชั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ าลือกันว่าท าให้พระพุทธรูปองค์

นั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทนัที  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนพูเิศษ กุง้แมน่้ าเผาตวัใหญท่่านละ 1ตวั ** 

บ่าย    นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ท่ีมีพุทธลักษณะท่ี 

  สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงาม

ที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้ง แต่ก็งามกว่า

โดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท เป็นลักษณะท่ีไม่เหมือนกับพระนอนของไทยน าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง 
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ระหว่างทาง  น าท่านแวะสักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ วัดแห่งนี้เชื่อกันว่า

เป็นสถานที่ที่เก็บอัฐิของพระสุพรรณกัลยา โดยมีซุ้มรูปปั้นของพระนางเป็นรูป

สักการะดว้ยเรื่องราวของพระนางได้เลือนหายไปตามกาลเวลานับ 400 ปี เชื่อกัน

ว่าหลวงปู่โง่น ได้มาท าพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณพระสุพรรณกัลยาและเหล่า

นายทหารไทยที่ถูกจองจ าตั้งแต่ครั้งเสียกรุงครั้งที่สอง (เชิญร่วมระลึกถึงวีรกรรม

และความเสียสละของบรรพกษัตรีและนักรบไทยที่เสียสละพระองค์เป็นตัวประกัน

เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง ร่วมสวดมนต์อุทิศกุศลให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ

ไทยในอดีต 

จากนั้น   สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มี

ความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 

ประการ 

เย็น น าท่านชมและนมัสการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์

ทองค าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่ง

เมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า

สถานทีแ่ห่งนีม้ี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน า

ดอกไมธ้ปูเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อ

เสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิด

ประดิษฐานทัง้แปดทศิรวม 8องค์หากใครเกดิวนัไหนกใ็ห้ไปสรงน้ าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระ

เจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองค าทั้งหมดน้ าหนักย่ีสิบสาม

ตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์

ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจ านวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่

บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ

งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีต านานและภูมิหลังความเป็นมา

ทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ าย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น

ภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆัง

ศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชม

แต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไปเช่นสีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีส้ม, สีแดงเป็นต้น 

ค าไหว้พระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามอิตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

ปฐมงักกสุนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตุโยธสัสะตทิตุิยงัโกนาคะมะนงัธัมมะการะนงัธาตโุย 

ธัสสะตติตยิงักสัสปงัพุทธจวีะรงัธาตโุยธัสสะติจตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธัสสะติ 

อหงัวนัทามติุระโตอหงัวนัทามิธาตโุยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสริะสา 

  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

19.00น.  บรกิารอาหารค่ าณภตัตาคารชาบชูบิุฟเฟต่์ อรอ่ยเตม็อิ่มกบัชาชชูิ สกุีห้ม้อไฟและซชูิ 

ขา้วปัน้สารพัดหนา้ในเครอืโออชิิ 

 **น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมหรหูราระดับ 4 ดาวทีเ่ขา้รว่มโปรโมชัน่ โดยทางทัวรจ์ะเปน็ผู้

จัดลงเลอืกพกัโรงแรมเทา่นัน้** 

 โรงแรมระดับ 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+ 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 



 

 

 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หรอื** JASMINE PALACE HOTEL YANGON ระดบั 4 ดาว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 หรอื โรงแรมระดับ 4 ดาว  SKY STAR HOTEL 4 STAR 

 

 

 

 

 

 

 

**ทีพ่กั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวทีเ่ขา้รว่มโปรโมชัน่ โดยทางทัวร์จะเปน็ผูจ้ัดลงเลือกพักโรงแรมเทา่นัน้** 

 

วนัทีส่าม ย่างกุง้-สเิรียม-เจดยีเ์ยเลพญา-วัดบารม-ีเจดยี์โบตะทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอ๊ต-กรงุเทพฯ                                                                       

 (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชม

ความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งแต่ในสมัย นายพลฟิลิ

ปเดอบริโต ยี นิโคเต จนมาสิ้นสุดเมื่อปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมัยพระเจ้าทรงธรรมกรุง

ศรีอยุธยา ท่านจะเห็นเศษซากก าแพงสไตล์ ลูซิตา เนียนบาโรก(Lusitanian 

Baroque ) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวด ี 

จากนั้น น าท่านนั่งเรือ ชม พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik HwawWun Pagoda)พระปาง

มารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ าอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม 

เกาะนี้ไม่ว่าน้ าจะขึ้นสกัเท่าไหร่ก็ไม่มีวนัน้ าท่วมได้ ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ  

จากนั้น น าท่านไหว้สักการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่เป็นที่นับถือของชาว

พม่าสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้

เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ า  

จากนั้น น าท่านเดินทางกลับย่างกุ้ง 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร** 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ วัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้

เมื่อน ามาวางบนมือ จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งวดันี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย

ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่าง ๆพร้อมรับพระธาตุเพื่อน ากลับไปบูชาเพื่อ

ความเป็นสิริมงคลฟรี!!ชมเจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุที่

พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้น ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่าย

สมัพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ 

และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ

พราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม 

และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์จากนั้นน าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือ

พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ 

(นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ

มะพร้าวออ่น กล้วยหรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงิน

จะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)

แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้

จากนัน้กเ็อาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่

ขอไว้จากนั้นน าท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพ่ือสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า

“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ

ศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาว

พม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้วซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคน

อื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วย

น้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

จากนั้น  น าท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot 

Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะ

อาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสม

ระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น  

(หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)  

จากนั้น  สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูก๋วยเตี๋ยวเลิศรสหรืออาหารจานด่วน สมควรเวลาเดินสู่ สนามบิน

นานาชาติมิงกาลาดง 

21.00น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  DD 4239 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

........................................................................................ 

 
** รายการขึน้พระธาตอุนิแขวนทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัวนัขึน้ตามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ให้

ทา่นทราบลว่งหนา้ เนือ่งจากปัจจบุนัมนีกัทอ่งเทีย่วเดนิทางขึน้เปน็จ านวนมาก และดว้ย

โรงแรมมจี านวนจ ากดั ท าใหห้อ้งพกัไมเ่พยีงพอตอ่การรองรบันกัทอ่งเทีย่ว ในกรณหีอ้งคนื

แรกเตม็ ทางผูจ้ดัจะสลบัขึน้เปน็วนัทีส่องแทน คะ่ ** 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา พมา่ ยา่งกุง้ สเิรยีม อนิทรแ์ขวน บนิ DD 

BEST WESTERN or JASMINE Or SKY STAR HOTEL 4* 

เริม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เดก็มเีตยีง เดก็ไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

4 ส.ค.60 6 ส.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

5 ส.ค.60 7 ส.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

11 ส.ค.60 13 ส.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

12 ส.ค.60 14 ส.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 3,000 

18 ส.ค.60 20 ส.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

19 ส.ค.60 21 ส.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

25 ส.ค.60 27 ส.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

26 ส.ค.60 28 ส.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

1 ก.ย.60 3 ก.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

2 ก.ย.60 4 ก.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

8 ก.ย.60 10 ก.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

9 ก.ย.60 11 ก.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

15 ก.ย.60 17 ก.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

16 ก.ย.60 18 ก.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

22 ก.ย.60 24 ก.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

23 ก.ย.60 25 ก.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

29 ก.ย.60 1 ต.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

30 ก.ย.60 2 ต.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

6 ต.ค.60 8 ต.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

7 ต.ค.60 9 ต.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

13 ต.ค.60 15 ต.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 3,000 

14 ต.ค.60 16 ต.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

20 ต.ค.60 22 ต.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

21 ต.ค.60 23 ต.ค.60 35 15,900 15,500 14,900 3,000 

27 ต.ค.60 29 ต.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 
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28 ต.ค.60 30 ต.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

3 พ.ย.60 5 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

4 พ.ย.60 6 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

10 พ.ย.60 12 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

11 พ.ย.60 13 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

17 พ.ย.60 19 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

18 พ.ย.60 20 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

24 พ.ย.60 26 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

25 พ.ย.60 27 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

2 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

9 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 3,000 

15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

16 ธ.ค.60 18 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

22 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

23 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

29 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 35 15,900 15,500 14,900 3,000 

30 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 35 16,900 16,500 15,900 3,000 

31 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 35 15,900 15,500 14,900 3,000 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

- ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ต้องเสยีคา่เปลี่ยนแปลงตั๋ว 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัห้องเดีย่ว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

- คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- คา่ไกด์ทอ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เปน็ไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษนี้ ามนัและภาษตีัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

- คา่ระวางน้ าหนกักระเปา๋ไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

- คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้ือพาสปอรต์ตา่งชาติ 

- คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิ่มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์นต็,มนิบิาร,์ซกัรีดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิัยทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกู

ปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่

นอกเหนอืความควบคมุของบริษทัฯ 

- คา่ทิปไกดท์้องถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 450บาท/ทรปิ/ลกูทัวร์ 1 ทา่น(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 

- คา่ทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกด์ทอ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไมบ่งัคับทปิค่ะ) 

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมียนมารไ์ด้ลงนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผู้ถอืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นท่า

อากาศยานนานาชาตแิละจะมีสทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝา่ยหนึง่เปน็ระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคับใชต้ัง้แต่

วนัที ่11 สงิหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซี่าเขา้ออกปกตอิกีทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็คา่วี

ซา่เพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท** 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 

1.กรณุาจองทัวร์ลว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วนั 

มิฉะนัน้ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิชว่งเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 21 วนั) 

 

ชื่อบญัชี  บริษัท เอฟวนีวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั 

      ธนาคารกรงุเทพฯ  สาขา อาคารซลิลคิ เฮา้ส์  เลขที ่ 860-0-241510 บญัชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกรงุไทย  สาขา อาคารซลิลคิ เฮา้ส์  เลขที ่ 968-0-091880 บญัชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกสกิรไทย  สาขา สีลมคอมเพลก็ซ์  เลขที ่ 020-3-839278 บญัชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาอโศกทาวเวอร ์   เลขที ่ 234-2-012317  บญัชีออมทรัพย์ 

กรณชี าระด้วยบตัรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท าการรดู 

ทางบริษทัเอฟวนีวิ ฯ ไม่มนีโยบายใหท้่านช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารส่วนบคุคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 

 

หมายเหต ุ ท่านทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนติิบคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

2.กรณียกเลกิ   2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าให้ทัง้หมด ยกเวน้ในกรณวีนัหยดุ

เทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

  2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร์ 50%และริบเงนิมดัจ าทัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

3. กรณเีจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษิัทฯจะท าการเลื่อนการเดนิทางของ

ท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสยีคา่ใช้จา่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเปน็จรงิ ในกรณ ีเจบ็ป่วย

กะทนัหนักอ่นลว่งหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
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4.บริษทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณทีา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่ริษทัฯ

ก าหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบรษิัทฯและผูเ้ดนิทางอืน่ที่เดนิทางในคณะ บริษทัตอ้งน าไปช าระคา่เสียหาย

ตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดนิทางไปด้วย 

 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ 

- บรษิัทฯมสีทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได้  

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเปน็ส าคญั 

- หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบริษทัฯรับเฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านัน้ 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถงึและไมส่ามารถเดนิทางได้ ) 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณี

ท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิัทฯหรอืเหตภุัยพิบตัทิางธรรมชาติ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสดุวสิัย ซึง่

อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสดุวสิัย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบริษทัทัวร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบริษทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,

เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่งทางบรษิัทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เปน็การ

ช าระเหมาขาด 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของ

นกัทอ่งเที่ยวเองหรอืในกรณทีีก่ระเปา๋เกดิสญูหายหรือช ารดุจากสายการบนิ 

- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ตัว๋เครือ่งบนิเปน็ตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลี่ยนชือ่ได้ 

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

- กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลทีต่้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิ

พเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชนข์องทา่นเอง** 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร             
               
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน  (ผูใ้หญ่    ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
       อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั                     ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก    ทานมงัสาวรัิต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่     เด็ก    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด    ขา้พเจา้รับทราบ
เง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้    ลงช่ือ       ผูจ้อง 
               (     )  
                        วนัท่ี       
 

 

เอฟวนีิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา 


