
 

 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 10451 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 
 

บนิตรงเชยีงใหม ่Myanmar Paradise 
ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 
3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 

เร ิม่ตน้เพยีง 14,888.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น ัง่กระเชา้ สู ่พระธาตอนิทรแ์ขวน ยอดเขาไจกท์โีย ชมววิแบบพาโนรามา (1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธิข์องพมา่) 

 สกัการะเจดยีช์เวมอดอว ์ณ เมอืงหงสาวด ี(1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธิข์องพมา่) 

 สกัการะพระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว 

 นมสัการ เจดยีช์เวดากอง ณ เมอืงยา่งกุง้ (1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธิข์องพมา่) 

 ขอพรใหธุ้รกจิการงาน คา้ขายเจรญิรุง่เรอืง กบัพระสรุยินัจนัทรา 

 สกัการะพระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี

 ขอพรเทพกระซบิและเทพทนัใจ ทีเ่จดยีโ์บตะทาวน ์

 พกัโรงแรมด ี4 ดาว อาหารเชา้ดเีวอร ์

 เสริฟ์อาหารบนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั พรอ้มน า้หนกัสมัภาระไป - กลบั ทา่นละ 20 ก.ก. 

 กบัอาหารรสเรศิ ตลอดการเดนิทาง  

 อรอ่ยเด็ดในมือ้สดุพเิศษ!! กบัเป็ดปกักิง่ สลดักุง้มงักร กุง้แมน่ า้ยา่งตวัโต 

 พเิศษสดุ!! รบัเทพทนัใจ ทา่นละ 1 องค ์

  



 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
วนัที ่17 - 19 ม.ค. 62    14,888.- 
วนัที ่21 - 23 ม.ีค.    14,888.- 

 

 

 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1 
เชยีงใหม ่- ยา่งกุง้ - หงสาวด ี- พระราชวงับเุรงนอง - เจดยีไ์จปุ๊่ น - น ัง่

กระเชา้ขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน - พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
11.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้1 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิแอรเ์อเชยี โดยมเีจำ้หนำ้ทีค่อยใหก้ำรตอ้นรับอ ำนวยควำมสะดวกจัดเตรยีมเอกสำรกำรเดนิทำง
ใหก้บัทกุทำ่น 

13.15 น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุยา่งกุง้ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD802 

(มบีรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 

13.45 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงหงสาวด ีใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง 30 นำท ี 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 

 เดนิทำงถงึ เมอืงหงสำด ีน ำทกุท่ำนชม พระราชวงับุเรงนอง 

สรำ้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใชเ้ป็นศู  นย์กลำงทำงกำร

ปกครองและใชอ้อกว่ำรำชกำร ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจำ้

นันทบุเรง ซึง่พระรำชวังเดมินัน้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จ

พระนเรศวรมหำรำช เมือ่ครัง้ยังทรงพระเยำวแ์ละถูกจับเป็นตัว

ประกัน มีกำรคน้พบเสำและก ำแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ในดิน 

รัฐบำลพมำ่จงึไดท้ ำกำรขดุคน้และสรำ้งพระรำชวังบเุรงนองขึน้มำใหม ่โดยถอดแบบจำกของเดมิ 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 

เชยีงใหม ่- ยำ่งกุง้ - หงสำวด ี- พระรำชวังบเุรงนอง - เจดยีไ์จ๊ปุ่ น  

- น่ังกระเชำ้ขึน้พระธำตอุนิทรแ์ขวน - พระธำตอุนิทรแ์ขวน  

(FD802 : 13.15-13.45)   

 
 

  
YOE YOE HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 

2 

อนิทรแ์ขวน - หงสำวดี - วัดไจค้ะวำย - เจดียช์เวมอวด์อว ์- พระ

พุทธไสยำสน์ชเวตำเลยีว - ยำ่งกุง้ - วัดพระหนิอ่อน - ชำ้งเผอืก - 

พระพทุธไสยำสนเ์จำทัตย ี- เจดยีช์เวดำกอง   

      
BEST WESTERN  

GREEN HILL HOTEL 

หรอื เทยีบเทำ่ 

3 
ยำ่งกุง้ - เจดยีโ์บตะทำวน ์- เชยีงใหม ่ 

(FD803 : 14.45-16.30) 
      

**หมายเหต ุ: 

- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวม 500 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

- ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 



 

 จำกนัน้น ำท่ำนชม เจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่มอีำยุมำกกว่ำ 500 ปี เป็น

พระพุธรูปปำงมำรวชิัยขนำดใหญ่ มลีักษณะเป็นพระพุทธรูป

ปำงประทับ น่ังโดยรอบทั ้ง  4 ทิศ  ที่มีควำมงดงำมเป็น

เอกลักษณ์ของศลิปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม 

(ทิศเหนือ), พระโกนำคม (ทิศใต )้, พระกกุสันโธ (ทิศ

ตะวันออก)และพระมหำกัสสปะ (ทศิตะวันตก)สรำ้งโดยสีส่ำว

พีน่อ้งทีอ่ทุศิตนใหก้ับพระพุทธศำสนำสรำ้งพระพุทธรูปแทนตนเอง และสำบำนตนไม่ขอ้งแวะกับบรุุษ

เพศ ซึง่มพีระพุทธรูปองคห์นึง่ไดเ้กดิพังทลำยและไดม้กีำรบรูณะใหมท่ ำใหพ้ระพุทธรูปองคน์ีม้ลีักษณะ

สวยงำมแตกตำ่งไปจำกองคอ์ืน่ๆจำกนัน้น ำทำ่นชม 

 น ำท่ำนออกเดนิทำงสู ่คมิปนูแคม้ป์ (เชงิเขำไจก้โ์ท) ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 3 ชั่วโมง ระหว่ำงทำงท่ำนจะเห็นแม่น ้ำสะ

โตง ซึง่เป็นแม่น ้ ำที่มีควำมสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหำรำช 

พระองคส์ำมำรถยงิพระแสงปืนขำ้มแมน่ ้ำทีก่วำ้งใหญ่นี้ไปตอ้ง

แมท่ัพพมำ่ จนไดรั้บชยัชนะ ถงึคมิปนูแคม้ป์ หยดุพักเปลีย่นรถ

เป็นรถบรรทกุหกลอ้ขึน้บนภเูขำไจก้โ์ท  

 จนถงึสถำนกีระเชำ้ไฟฟ้ำ น ำทกุทำ่น น ัง่กระเชา้ ขึน้สูพ่ระธำตุ

อนิทรแ์ขวนเพื่อใหลู้กคำ้ไดช้มทัศนียภำพควำมสวยงำมจำก

มุมสูงแบบพำโนรำมำ ใชเ้วลำประมำณ 10 นำที (รวมค่ำ

กระเชำ้ขำขึน้แลว้)  

**หมำยเหตุ ในกรณีกระเชำ้ปิดหรอืสภำวะอำกำศ รวมถงึเหตุ
สุดวสิัยต่ำงๆ ที่ไม่สำมำรถควบคุมและคำดกำรณ์ล่วงหนำ้ได ้
ทำงบรษัิทฯจะเปลีย่นเป็นขึน้รถบรรทกุแทน โดยทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิก์ำรคนืเงนิทกุกรณี** 

 เชญิชมทัศนียภำพงดงำม ตื่นตำตื่นใจกับ พระธาตุอนิทร์

แขวน (ซึง่อยูใ่กลท้ีพั่กมำกใชเ้วลำเดนิเพยีง 10 นำท)ีพระธำตุ

อนิทรแ์ขวน ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไจโ้ท อ ำเภอสะเทมิ เขตรัฐมอญของ

ประเทศพมำ่ อยูบ่นยอดเขำ เหนือระดับน ้ำทะเล 3,615 ฟตุ มี

ลักษณะเด่นเป็นกอ้นหนิสทีองขนำดใหญ่ ตัง้อยูบ่นหนำ้ผำสูง

ชันอย่ำงหมิน่เหม่ เหมือนจะหล่นและทำ้ทำยแรงดงึดูดของ

โลกโดยไม่ตกลงมำ นับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ที่ชำวพม่ำตอ้งไปสักกำระ   และยังเป็นพระธำตุ

ประจ ำปีจอ ทีค่นเกดิปีนีต้อ้งไปนมสักำรสกักำระครัง้หนึง่ในชวีติ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 

 

หลังอำหำรเย็นเชญิท่ำนไปสักกำระพระธำตุ ตำมอัธยำศัย 

นมสักำร เทพทนัใจพระธาตอุนิทรแ์ขวน ซึง่เป็น นักพรตทีม่ี

ควำมศักดิส์ทิธอ์กีแหง่หนึง่ ทำ่นสำมำรถน่ังสมำธหิรอืสวดมนต์

ไดต้ลอดคืน ถำ้จะสักกำระกลำงแจง้เป็นเวลำนำนบรเิวณ

ระเบยีงที่ยืน่สู่พระเจดียไ์จโ้ท  ควรเตรยีมเสือ้กันหนำว  หรอื

กันลม หรอืผำ้ห่ม ผำ้พันคอ เบำะรองน่ังเพรำะพืน้ทีน่ั่งมคีวำม

เย็นมำก พระเจดยีอ์งคน์ีเ้ปิดตลอดคนื  (แตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดส ำหรับบรุษุทีเ่ขำ้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึ

เวลำ 22.00น.)พระธำตุอนิทร์แขวนนี้ เป็นที่มำและแรงบันดำลใจของกวีซไีรส ์ปี พุทธศักรำช 2534 

มำลำ ค ำจันทร ์ทีแ่ตง่วรรณกรรม เรือ่ง “เจำ้จันทผ์มหอม   นริำศพระธำตอุนิทรแ์ขวน” 

ทีพ่กั โรงแรม : YOE YOE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  

  

วนัที ่2 

อนิทรแ์ขวน - หงสาวด ี- วดัไจค้ะวาย - เจดยีช์เวมอวด์อว ์- พระพุทธ
ไสยาสนช์เวตาเลยีว - ย่างกุง้ - วดัพระหนิอ่อน - ชา้งเผอืก - พระพุทธ
ไสยาสนเ์จาทตัย ี- เจดยีช์เวดากอง - พระสรุยินั จนัทรา 

เชา้ตรู ่ เชญิท่ำนสักกำระ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืถวำยอำหำรพระธำตุอนิทรแ์ขวน ท่ำนจะพบกับบรรยำกำศ

ยำมเชำ้ทีส่ดชืน่ ทวิทัศน์งดงำม ควำมศรัทธำของพทุธศำสนกิชนชำวพมำ่ สกักำระสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นภเูขำ 

ถำ่ยภำพและชมทัศนยีภำพรอบ ๆ พระธำต ุพสิจูนค์วำมมหัศจรรยว์่ำพระธำตอุงคน์ีต้ัง้อยูไ่ดอ้ยำ่งไร โดย

ไมล่ม้หรอืหล่นลงมำกำรทีก่อ้นหนิสทีองวำงหมิน่เหมบ่นหนำ้ผำมำนำนนับพันปี โดยเฉพำะเมือ่มองจำก



 

ดำ้นล่ำงขึน้ไปก็ดูคลำ้ยกับลอยอยู่เหนือหนำ้ผำ รำวกับพระอนิทร์น ำไปแขวนไวก้ลำงอำกำศนับเป็น

อศัจรรยเ์จดยี ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 

 เก็บสมัภำระพรอ้มออกเดนิทำงกลบัสู ่หงสาวด ีตำมเสน้ทำงเดมิ 

 น ำท่ำนตักบำตรพระสงฆ์กว่ำ 1,000 รูป ที่ วดัไจ้คะวาย 

สถำนที่ที่มพีระภกิษุและสำมเณรไป ศกึษำพระไตรปิฎกเป็น

จ ำนวนมำก เมือ่ถงึเวลำเพลจะมพีระสงฆ ์สำมเณรเดนิแถวกัน

เขำ้สู่หอ้งฉันเพล ระหว่ำงนั้นท่ำนสำมำรถน ำสมุด ปำกกำ 

ดนิสอไปบรจิำคทีว่ัดแห่งนี้ได ้ณ วัดนี้นอกจำกจะไดต้ักบำตร

แลว้ ทกุทำ่นสำมำรถถวำยปัจจัย หรอื ถวำยเขำ้สำร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ า้ยา่งคนละ 1 ตวั) 

บา่ย น ำท่ำนสักกำระ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดยีน์ีเ้ป็นสญัลักษณ์

แห่งควำมรุ่งโรจน์แห่งหงสำวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่ง

ศักดิ์ส ิทธิ์ของพม่ำ คนไทยนิยมเรียกว่ำ “พระธำตุมุเตำ” 

ภำยในบรรจุพระเกศำธำตุของพระพุทธเจำ้ ซึง่ครัง้ก่อนเป็น

สถำนทีป่ระกอบพธิศีักดิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ใน

สมัยโบรำณกำล ไม่ว่ำจะเป็นกษัตรยิม์อญหรือพม่ำ รวมทัง้

พระเจำ้บเุรงนองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหำรำชและพระนำงสพุรรณกลัยำ ทรงประทับอยูใ่น

หงสำวด ีก็เคยเสด็จมำนมสักำรพระเจดยีอ์งคน์ี ้ยังเคยผ่ำนกำรพังทลำยจำกแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่มำแลว้

ถงึ 4 ครัง้ ท ำใหป้ลยีอดของเจดยีอ์งคน์ี้หักพังลงมำ แต่ดว้ยควำมศรัทธำทีช่ำวเมอืงมตีอ่เจดยีอ์งคน์ี ้จงึ

ไดท้ ำกำรสรำ้งเจดยีช์เวมอดอวข์ึน้มำใหมใ่นปีพ.ศ.2497 ดว้ยควำมสงูถงึ 374 ฟตุ (ตอนแรกทีส่รำ้งสูง 

70 ฟตุ) นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพมำ่ สว่นปลยีอดทีพั่งลงมำก็ไดต้ัง้ไหวท้ีม่มุหนึง่ขององคเ์จดยีเ์พือ่ให ้

พุทธศำสนกิชนไดก้รำบไหวบู้ชำควบคู่ไปกับเจดยีอ์งคปั์จจุบัน  ท่ำนจะไดน้มัสกำร ณ จุดอธษิฐำนอัน

ศักดิส์ทิธิแ์ละสำมำรถน ำธูปไปค ้ำกับยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมำเพือ่เป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนดั่ง

ค ้ำจนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ขึน้ไป  

 

น ำท่ำนสักกำระ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นทีเ่คำรพ

นับถอืของชำวพมำ่ มคีวำมยำว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรำ้งขึน้

โดยพระเจำ้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรอืงอ ำนำจ 

มพีุทธลักษณะงดงำม โดยจะวำงพระบำทเหลือ่มพระบำทต่ำง

จำกพระพุทธไสยำสน์ของไทยที่นิยมวำงพระบำทเสมอกัน 

ดำ้นหลังพระองคม์ภีำพวำดทีส่วยงำม เมือ่ครัง้ก่อนพระพุธรูป

องคน์ี้ถูกปล่อยใหท้รุดโทรมจนกลำยเป็นเพยีงกองอฐิท่ำมกลำงป่ำรก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมือ่อังกฤษ

สรำ้งทำงรถไฟสำยพมำ่ จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี ้จำกนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลังพมำ่ไดรั้บเอกรำชก็มกีำร

บรูณปฏสิงัขรณ์ใหม ่โดยทำสแีละปิดทองใหม ่จนกลำยเป็นพระพุทธรูปทีส่วยงำมในปัจจบุัน   อกีทัง้ยัง

สำมำรถเลอืกซือ้ของฝำก อำท ิไมแ้กะสลัก ไมจั้นทรห์อม  ผำ้ปักพืน้เมอืง ผำ้พมิพเ์ป็นรปูตำ่งๆ   

 จำกนัน้เดนิทำงกลับสู ่เมอืงยา่งกุง้ 

 

ชม วดัพระหนิอ่อน ซึง่เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจำกหิน
ออ่นทีม่ขีนำดใหญท่ีส่ดุในพมำ่  
 

น ำทำ่นชม ชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชำ้งคูบ่ำ้นคูเ่มอืงของพมำ่ มสีขีำว
เผือกตลอดทัง้ตัวถูกตอ้งตำม คชลักษณะของชำ้งเผือกทุก
ประกำร 
 

 

หลังจำกนัน้น ำท่ำนสักกำระ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีซ ึง่

เป็นพระนอนที่มคีวำมสวยงำมที่สุดและดวงตำสวยที่สุดของ

ประเทศพม่ำที่บรเิวณพระบำทมภีำพวำดรูปสรรพสิง่ อันลว้น

เป็นมิง่มงคลสูงสุด  ประกอบดว้ยลำยลักษณธรรมจักรขำ้งละ

องคใ์นบรเิวณใจกลำงฝ่ำพระบำท และลอ้มดว้ยรปูอฎัจตุรสตก

มงคล 108 ประกำร พระบำทมลีักษณะซอ้นกันซึง่แตกต่ำงกับ



 

ศลิปะของไทย 

 

จำกนัน้น ำท่ำนสักกำระ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหำ

เจดยีค์ู่บำ้นคู่เมอืงพมำ่ เป็นเจดยีท์องค ำที่งดงำม ตัง้เด่นเป็น

สง่ำอยู่กลำงเมืองย่ำงกุง้ มีควำมสูง 109 เมตร ประดับดว้ย

เพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และบษุรำคัมอกี 2,317 เม็ด  มหำ

เจดยีช์เวดำกองมทีองค ำโอบหุม้อยูน่ ้ำหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม 

โดยช่ำงชำวพม่ำจะใชท้องค ำแทต้ีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว ้

รอบ วำ่กนัวำ่ทองค ำทีใ่ชใ้นกำรกอ่สรำ้งและซอ่มแซมพระมหำเจดยีแ์หง่นีม้ำกมำยมหำศำลกวำ่ทองค ำที่

เก็บอยูใ่นธนำคำรชำตอิงักฤษเสยีอกี  รอบๆฐำนพระมหำเจดยีร์ำยลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มี

ซุม้ประตูสีด่ำ้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหำเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมำกมำย ภำยในองคพ์ระมหำ

เจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศำธำตขุองพระพุทธเจำ้จ ำนวน 8 เสน้ เป็นพระธำตุประจ ำปีเกดิปีมะเมยี และยัง

เป็น 1ใน 5 มหำบชูำสถำนสงูสดุของพมำ่  

 

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัทาม ิอุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิอหงั วนัทาม ิ

ตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

 

กอ่นถงึจดุอธษิฐำน ขอพรพระมหำเจดยีช์เวดำกอง น ำทกุทำ่น

เขำ้สักกำระ พระสุรยินั จนัทรา เป็นศำลเล็กๆ ลักษณะโดด

เด่นที่จั่วหลังคำมรีูปนกยูงและกระต่ำย ชำวพม่ำมำกรำบไหว ้

ขอพรเกีย่วกับธุระกจิคำ้ขำยใหเ้จรญิรุ่งเรอืง แมก้ระทั่งรำยกำร

ดังรำยกำรหนึงในเมืองไทยเคยมำกรำบไหวข้อพร ยัง

ยนืยันตว้ยตนเองเลยว่ำ พระสุรยิัน-จันทรำ มคีวำมศักดิส์ทิธิ์

จรงิ เป็นอกีหนงึสถำนที ่ทีต่อ้งไมพ่ลำด 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  โรงแรม : BEST WESTERN GREEN HILL HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่3 ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน ์- เชยีงใหม ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

น ำท่ำนนมัสกำร เจดยีโ์บตะทาวน  ์ซ ึง่โบตะทำวน์ แปลว่ำ 

เจดีย์นำยทหำร 1,000 นำย ไดส้รำ้งเจดียโ์บตะทำวน์นี้และ

ทรงน ำพระธำตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนที่จะน ำไปบรรจุทีเ่จดยีช์เวดำ

กองและเจดีย์ส ำคัญอื่นๆ เมื่อเดินเขำ้ไปในเจดีย์สำมำรถ

มองเห็นพระเกศำธำตไุดอ้ยำ่งใกลช้ดิ   

 สักกำระขอพร พระพุธรูปทองเหลอืง ประดษิฐำนในวหิำร

ดำ้นขวำมอื เป็นพระพุทธรปูปำงมำรวชิยัทีม่ลีักษณะงดงำมยิง่

นัก ตำมประวัตวิ่ำเคยประดษิฐำนอยู่ในพระรำชวังมัณฑะเลย ์

ครัง้เมื่อพม่ำตกเป็นอำณำนิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูก

เคลือ่นยำ้ยไปยงัพพิธิภณัฑก์ลัป์กตัตำในอนิเดยี ท ำใหร้อดพน้

จำกระเบดิของฝ่ำยพันธมติรทีถ่ลม่พระรำชวังมณัฑะเลย ์ตอ่มำ

ในปี 2488 พระพทุธรปูองคน์ีถ้กูจัดแสดงทีพ่พิธิภณัฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์   

 จำกนัน้น ำทุกท่ำนขอพร นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึง่ชำว

พม่ำรวมถงึชำวไทยนิยมไปกรำบไหวบู้ชำ ดว้ยที่เชือ่ว่ำเมื่อ

อธษิฐำนสิง่ใดแลว้จะสมปรำรถนำทันใจ  



 

 สักกำระ เทพกระซบิ อะมาดอวเ์มีย๊ะ ตำมต ำนำนกล่ำวว่ำ 

นำงเป็นธดิำของพญำนำค ที่เกดิศรัทธำในพุทธศำสนำอย่ำง

แรงกลำ้รักษำศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีว ิตไป

กลำยเป็นนัตซึง่ชำวพม่ำเคำรพกรำบไหวก้ันมำนำนแลว้ กำร

บชูำนัน้จะตอ้งกระซบิขอพรทีข่ำ้งหเูบำๆ และ 

 

 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง 

14.45 น. ออกเดนิทำงกลับ เชยีงใหม ่โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD803 

(มบีรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 

16.30 น. คณะเดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิำพ พรอ้มดว้ยควำมประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
โปรแกรม :  Myanmar Paradise  
   ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 
                   3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

17 - 19 ม.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 3,000.- 11,388.- 

21 - 23 ม.ีค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 3,000.- 11,388.- 

**ราคาส าหรบัเด็กทารก (อายไุมเ่กนิ 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจา้หนา้ที*่* 

(เด็กทารกตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิพรอ้มพาสปอรต์ตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้ ณ วนัเดนิทาง) 
 

***โปรแกรมทวัรน์ ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 
 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทา งทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่
กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ
ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร :  
 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำยไมว่ำ่กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของไทยไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำงออก

หรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตสุดุวสิยัทีท่ำง บรษัิทฯไมส่ำมำรถควบคมุได ้

เชน่กำรนัดหยดุงำน,จลำจล,กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ (โปรแกรมและรำยละเอยีดของ

กำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัภำวะอำกำศ และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำง

บรษัิทฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทำงเป็นส ำคญั) 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำรโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 กรณีทีค่ณะไม่ครบจ ำนวน10ทำ่นทำงบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำงโดยทำงบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้อย่ำง

นอ้ย7 วนักอ่นกำรเดนิทำง  

 เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทัวร ์ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

 ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯ จะไมข่อ

รับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทำงทอ่งเทีย่วเพยีงล ำพังโดยไมม่ฆีรำวำสตดิตำมไปดว้ย 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม : 
 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิ

จ ำนวนวนั, จ ำนวนคนและมคีำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีท่ำงสำยกำรบนิก ำหนด) 

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำร 

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงทำ่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร พรอ้มคนขับรถทีช่ ำนำญเสน้ทำง 

 คำ่หอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  

 คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

 คำ่รถขึน้พระธำตอุนิทรแ์ขวน  

 คำ่หัวหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่คอยดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมคำ่ทปิ) 

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท คำ่   รักษำพยำบำลกรณีเกดิอบุตัเิหตุ

วงเงนิทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** กรณีทีต่อ้งการซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   



 

 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม : 
 

 คำ่ธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง (PASSPORT) 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวอำทเิชน่คำ่อำหำร, คำ่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิำร,์ น ้ำดืม่, บหุรี,่ เหลำ้, เบยีร ์ฯลฯ), คำ่โทรศพัท ์, คำ่ซักรดี, 

คำ่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง, คำ่น ้ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกวำ่ก ำหนด,  คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำก

โรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำงเป็นตน้ 

 คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เขำ้ประเทศพมำ่ส ำหรับหนังสอืเดนิทำงตำ่งชำตแิละผูถ้อืเอกสำรตำ่งดำ้วตอ้งยืน่วซีำ่เขำ้ประเทศพม่ำมคีำ่ธรรมเนยีม 

1,600 บำทตอ่ทำ่น และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ 500 บำทตอ่ทำ่น ใชร้ะยะเวลำในกำรยืน่วซีำ่ 5-7 วนัท ำกำร ยกเวน้ หนงัสอืเดนิทางไทย 

กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางอเมรกิา กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที ่

 คำ่หอ้งพักเดีย่วตำมอตัรำทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้ 

 คำ่น ำกลอ้งถำ่ยรูป และกลอ้งวดีโีอเขำ้วัด 

 คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรัพยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

 คำ่เด็กหำบกระเป๋ำระหวำ่งน่ังรถขึน้พระธำตอุนิทรแ์ขวน 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 
 คำ่ธรรมเนยีมน ้ำมันและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (รวม 500 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

เง ือ่นไขการจอง : 
 

1. ช ำระเงนิมัดจ ำทำ่นละ 10,000 บำท ภำยใน 24 ชัว่โมงหลงักำรจอง โดยโอนเขำ้บญัชแีละสง่หลกัฐำนกำรโอนเงนิใหเ้จำ้หนำ้ทีท่ีด่แูล

เสน้ทำง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ ำแลว้เทำ่นัน้ 

2. สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน  

3. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจังหวดั) ใหท้ำ่นตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสำรทกุครัง้  

4. หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. หำกในคณะของท่ำนมผีูต้อ้งกำรดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำยุ, มโีรคประจ ำตัว หรอืไม่สะดวกในกำรเดนิทำง

ท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครัวของท่ำนเอง 

เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หัวหนำ้ทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

การช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนัท่านควรจดัเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด

เนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรณียกเลกิการเดนิทาง : 
 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 30 วนั   คนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 15-29 วนั  เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทำ่นละ 10,000 บำท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนักอ่นเดนิทำง  ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

4. ส ำหรับผูโ้ดยสำรทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทำงไทย และทำงบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีำ่ให ้เมือ่ผลวซีำ่ผ่ำนแลว้มกีำรยกเลกิกำรเดนิทำงบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มัดจ ำทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนื่องจำกเกดิควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกัน

บรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สำมำรถเดนิทำงไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรองบรษัิทฯจะพจิำรณำเลือ่นกำรเดนิทำงของ

ทำ่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืได ้เชน่ คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ คำ่หอ้ง คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ตำมที่

สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถเดนิทำงได ้

7. กรณีทีท่า่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ และทำงบรษัิทฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้งคนืคำ่ทัวรห์รอืมัดจ ำใหก้ับลูกคำ้ (ตำมเงือ่นไข 

ขอ้1-ขอ้3) ทัง้นี้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้่ำยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้ กับท่ำนเป็นกรณีไป (อำท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ หรอืไดช้ ำระคำ่บรกิำรในสว่นของทำงตำ่งประเทศ เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) โดยใชเ้วลำด ำเนนิกำรในกำรคนืเงนิ 7-14 วนั ท ำ

กำร นับจำกวนัทีไ่ดรั้บเรือ่ง   

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจำกผูเ้ดนิทำงทำ่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีำ่ หรอืไม่วำ่ดว้ยสำเหตใุดๆก็ตำม 

ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรหักเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทำ่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจำกเอกสำรปลอมหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ทีไ่มว่ำ่เหตผุลใดๆ ก็ตำมทำงบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ            
 

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ :                                             
1. ในกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มกัน หำกตอ้งกำรเคลื่อนวันเดนิทำงกลับ ท่ำนจะตอ้งช ำระ

คำ่ใชจ้่ำยสว่นตำ่งทีส่ำยกำรบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและกำรจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด ซึง่ทำงบรษัิทฯ 

ไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง และไดด้ ำเนนิกำร     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ 

ผูเ้ดนิทำงตอ้งรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบนิเทำ่นัน้ 

2. ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำคำ่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไม่วำ่จะดว้ยสำเหตุใด ทำงบริษัทขอสงวน

สทิธิก์ำรเรยีกเก็บคำ่มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีำ่ใชจ้ำ่ย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท แลว้แตส่ำยกำรบนิและชว่งเวลำเดนิทำง   

3. หำกตั๋วเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แตท่ำ่นไม่สำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคำ่ใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ  และ

รอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอยำ่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทำงออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตำมทีส่ำยกำรบนิ   ก ำหนด เชน่ ตอ้งเป็น

ผูท้ี่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหำ เช่น  สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ำหนัก

ประมำณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำย และอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทำงเจำ้หนำ้ที่

เชค็อนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ชค็อนิเทำ่นัน้ 

เอกสารการขอวซีา่พมา่(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิ ีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 
โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

- ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รูปถา่ย 

- รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติก๊เกอรใ์ช้

ไมไ่ด)้และกรุณำเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อำชพีไวด้ำ้นหลงัรูป 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พำสสปอรต์ตำ่งชำตทิีเ่ดนิทำงเขำ้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขำ้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีรำประทบัใหแ้นบมำในเลม่

พำสปอรต์ดว้ย 
 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในทกุกรณี ** 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
 



 

 ทำงบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในกำรจัดน ำสมัมนำ และกำรเดนิทำงทีม่คีวำมช ำนำญ โดยจัดหำโรงแรมทีพั่ก อำหำร ยำนพำหนะ และ

สถำนทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้กำรสมัมนำ ดงูำน เพือ่ควำมสะดวกสบำย และเกดิประโยชน์สงูสดุในกำรเดนิทำง ทัง้นีท้ำงบรษัิทฯ ไม่สำมำรถ

รับผิดชอบในอุบัตเิหตุหรือควำมเสยีหำยที่เกดิจำกโรงแรมที่พัก ยำนพำหนะ,  อันเนื่องจำกอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชำติ, โจรกรรม, 

วนิำศกรรม, อคัคภีัย, กำรผละงำน, กำรจลำจล, สงครำมกำรเมอืง, กำรผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำระหวำ่งประเทศ, กำรนัดหยุด

งำน, ควำมลำ่ชำ้ของเทีย่วบนิ, สำยกำรเดนิเรอื, รถไฟ, พำหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนกำรถูกปฏเิสธออกวซีำ่จำกกงสลุ และ / หรอื สว่นงำน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถำนเอกอัครรำชทูต รวมถงึผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ ำตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจำกเป็นสทิธิ

พเิศษทำงกำรทูต) ซึง่อยู่เหนือกำรควบคุมของบรษัิทฯ หมำยรวมถงึในระหวำ่งกำรเดนิทำงท่องเทีย่วทัง้ใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำง

บรษัิทฯ มคีวำมคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตำมเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทำงถูกปฏเิสธโดยเจำ้หนำ้ทีต่รวจคน

เขำ้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตำ่งประเทศ มใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศ เนือ่งมำจำกควำมประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทำง 

ไมป่ฏบิตัติำมกฎระเบยีบดำ้นกำรควำมคมุโรคตดิตอ่เฉพำะพืน้ทีม่กีำรปลอมแปลงเอกสำรเพือ่กำรเดนิทำง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมำย บรษัิทฯ 

จะไมค่นืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ รำยละเอยีดดำ้นกำรเดนิทำง อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรอืเพือ่ควำมเหมำะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ทัง้นีก้ำรขอสงวนสทิธดิงักลำ่ว บรษัิท จะยดึถอืและค ำนงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภัยของทำ่นผูม้เีกยีรต ิ

ซึง่ร่วมเดนิทำงเป็นส ำคญั 
 


