
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11963 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ท ีส่อบถาม) 

พมา่บญุใหญ ่ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน  

3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย(์PG) 

 
 

 

 

   
 

 

 นมสัการเจดยีช์เวดากอง ณ เมอืงยา่งกุง้ (1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธ ิข์องพมา่)  
 ขอพรเทพทนัใจ ทีเ่จดยีโ์บตะทาวน ์ 
 สกัการะเจดยีช์เวมอดอว ์ณ เมอืงหงสาวด ี(1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธ ิข์องพมา่)  
 รว่มท าบญุตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รปู ทีว่ดั ไจค้ะวาย  
 สกัการะพระธาตุอนิทรแ์ขวน ณ เมอืงไจโ้ท (1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธ ิข์องพมา่)  
 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดสกอ๊ต 

       
       ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่ 2-4 ก.พ. 62 12,888.- 

วนัที ่8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 ม.ีค. 62 13,900.- 

วนัที ่29-31 ม.ีค. 62, 30 ม.ีค.-1 เม.ย. 62 13,900.- 

วนัที ่6-8 เม.ย. 62 (วนัจกัร)ี 15,900.- 

วนัที ่13-15, 14-16 เม.ย. 62 (วนัสงกรานต)์ 16,900.- 

วนัที ่4-6, 10-12, 11-13, 16-18, 25-27 พ.ค. 62, 31 พ.ค.-2 ม.ิย. 62 13,900.- 

วนัที ่18-20 พ.ค. 62 (วนัวสิาขบชูา) 15,900.- 

วนัที ่1-3, 8-10, 14-16, 21-23, 28-30 ม.ิย. 62 13,900.- 

เร ิม่เพยีง12,888.- 

                ราคาทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรุงเทพ เชา้ เทีย่ง ค า่  

1. 
กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี- วดัไจค้ะวาย – เจดยีช์เวมอดอว ์–  
พระราชวงับุเรงนอง – พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

✈ O O 
KYAIKHTO HOTEL    
or YOE YOE LAY 
HOTEL 

2. 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี– พระนอนชเวตาเลยีว  – เจดยี ์
ไจปุ๊่ น – ยา่งกุง้ –พระนอนตาหวาน– เจดยีช์เวดากอง           

O O O 
GRAND MERCURE 
(5 STAR) or Similar 

4. 
ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) – เทพกระซบิ  
ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต–กรงุเทพฯ 

O O ✈  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 
กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี- วดัไจค้ะวาย – เจดยีช์เวมอดอว ์–  พระราชวงับุเรงนอง

พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

 
06.00 น. 

พรอ้มกนัณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์Fโดยมี

เจา้หนา้ที…่ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.45 น. 
ออกเดนิทางสูก่รุงย่างกุง้ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG701 

(มบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 

09.40 น. 

เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ที่

เมยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30
ชัว่โมง)  

 

 
 น าท่านตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ที ่วดัไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษา

พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ดัแห่งน้ีได ้

http://bit.ly/2NMk5YE
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เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุง้แมน่ า้ยา่งคนละ 1 ตวั) 

บา่ย จากนัน้น าท่านสกัการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดยีน้ี์เป็นสญัลกัษณแ์ห่ง

ความรุ่งโรจนแ์หง่หงสาวด ีและนับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิข์องพม่า คนไทย

นยิมเรยีกวา่“พระธาตมุุเตา” ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ ซึง่

ครัง้กอ่นเป็นสถานทีป่ระกอบพธิศีกัดิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบูรพกษัตรยิ ์ใน

สมัยโบราณกาล ไม่วา่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพม่า รวมทัง้พระเจา้บุเรงนอง

ดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรง

ประทับอยู่ในหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน้ี์ ยังเคยผ่านการ

พังทลายจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถงึ 4 ครัง้ ท าใหป้ลยีอดของเจดยี์

องคน้ี์หักพังลงมาแตด่ว้ยความศรัทธาทีช่าวเมอืงมตีอ่เจดยีอ์งคน้ี์จงึไดท้ าการ

สรา้งเจดยีช์เวมอดอวข์ึน้มาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟตุ (ตอน

แรกทีส่รา้งสงู 70 ฟตุ) นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพม่าสว่นปลยีอดทีพ่ังลงมาก็

ไดต้ัง้ไหวท้ีม่มุหนึง่ขององคเ์จดยีเ์พือ่ใหพุ้ทธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคูไ่ปกบัเจดยีอ์งคปั์จจุบัน  ท่าน

จะไดน้มัสการ ณ จุดอธษิฐานอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่เป็นสริิ

มงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนดัง่ค ้าจุนชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ขึน้ไป 

 

จากนัน้น าท่านชม พระราชวงับเุรงนอง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพือ่ใชเ้ป็นศนูยก์ลางทางการปกครองและ

ใชอ้อกวา่ราชการปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันทบุเรงซึง่พระราชวงั

เดมินัน้เคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมือ่ครัง้ยงัทรง

พระเยาวแ์ละถูกจับเป็นตวัประกนั มกีารคน้พบเสาและก าแพงเดมิทีถู่ก

ฝังอยู่ในดนิรัฐบาลพม่าจงึไดท้ าการขดุคน้และสรา้งพระราชวงับุเรง

นองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดมิซึง่พระต าหนักทีป่ระทับ

บรรทมสทีองเหลอืงอร่ามทีด่โูดดเดน่ชวนมองในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมพม่าและทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกวา่การก็ดโูดดเดน่ดว้ย

สถาปัตยกรรมพม่าสทีองเหลอืงอร่ามทัง้ภายนอกและภายใน 

**วนัที ่10-20 เมษายนของทกุปี(เวลาอาจมกีารเปล ีย่นแปลง) พระราชวงัปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ปรบัโปรแกรมไปยงัวดัพระไฝ

เล ือ่นแทน*** 

 

น าท่านออกเดนิทางสู่  คมิปูนแคม้ป์ (เชงิเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง ระหวา่งทางท่านจะ

เห็นแม่น ้าสะโตง ซึง่เป็นแม่น ้าที่มีความสัมพันธก์ับพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยงิพระแสงปืนขา้ม

แม่น ้าทีก่วา้งใหญ่น้ีไปตอ้งแม่ทัพพม่า จนไดร้ับชยัชนะ 

 ถงึคมิปูนแคม้ป์ หยุดพักเปลีย่นรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้ขึน้บนภูเขาไจก้โ์ท เพือ่เดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก ระหวา่ง

ทางชมทัศนียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง  (น ัง่รถบรรทกุขึน้ไปจนถงึจดุบนสุดของภเูขาไจก้โ์ททีเ่ป็น

ทีต่ ัง้ของพระธาตุอนิทรแ์ขวน ***ในกรณีคณะทวัรเ์ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ส าหรบัรถบรรทกุขึน้บน

พระธาตุอนิทรแ์ขวน ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใิชร้ถรว่มกบัคณะอืน่ ซืง่อาจใชเ้วลาพอสมควร****)

พเิศษ!!!!เพิม่ฟรฟีรนี ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวน(1 เทีย่ว) เพือ่บรกิารนกัทอ่งเทีย่วขึน้ไป

ไหวพ้ระธาตุสะดวกสบายขึน้ ใชเ้วลาเพยีง 10 นาท ีจากสถานเีขาฤษขี ึน้ไปถงึสถานอีงคพ์ระธาตุ(ใน

กรณีทีก่ระเชา้ปิดจะท าการน ัง่รถขึน้ถงึจดุสูงสุดตามปกตแิละไมม่กีารคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆให)้ 

 

 
         รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่กั 

ค า่          เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั YOE YOE LAY HOTEL หรอื KYAIKHTO HOTEL 
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เชญิชมทัศนียภาพงดงาม ตืน่ตาตืน่ใจกบั “พระธาตุอนิทรแ์ขวน” (ซึง่อยู่ใกลท้ีพ่ักมากใชเ้วลาเดนิเพยีง 10 
นาท)ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน ตัง้อยู่ทีเ่มอืงไจโ้ท อ าเภอสะเทมิ เขตรัฐมอญของประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา 

เหนือระดบัน ้าทะเล 3,615 ฟตุ มลีกัษณะเดน่เป็นกอ้นหนิสทีองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูชนัอย่างหมิน่
เหม่ เหมอืนจะหลน่และทา้ทายแรงดงึดดูของโลกโดยไมต่กลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ทีช่าวพม่าตอ้ง
ไปสกัการะ   และยังเป็นพระธาตปุระจ าปีจอ (สนัุข) ทีค่นเกดิปีน้ีตอ้งไปนมัสการสกัการะครัง้หนึง่ในชวีติ 
 

หลงัอาหารเย็นเชญิท่านไปสกัการะพระธาต ุตามอธัยาศยั นมัสการ เทพทนัใจพระธาตุอนิทรแ์ขวน ซึง่เป็น 

นักพรตทีม่คีวามศกัดิส์ทิธอ์กีแห่งหนึง่ ท่านสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะสกัการะกลางแจง้
เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จโ้ท  ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาว  หรอืกนัลม หรอืผา้ห่ม ผา้พันคอ 
เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน้ี์เปิดตลอดคนื  (แตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรับบุรุษทีเ่ขา้

ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00น.)พระธาตอุนิทรแ์ขวนน้ี เป็นทีม่าและแรงบันดาลใจของกวซีไีรส ์ปี 

พุทธศกัราช 2534 มาลา ค าจันทร ์ทีแ่ตง่วรรณกรรม เรือ่ง “เจา้จันทผ์มหอม   นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน” 
 

 
 

 

วนัที ่2: 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี- พระนอนชเวตาเลยีว – เจดยีไ์จปุ๊่ น 
ยา่งกุง้–พระนอนตาหวาน– เจดยีช์เวดากอง           

เชา้ตรู ่

เชญิท่านสกัการะ พระธาตุอนิทรแ์ขวนหรอืถวายอาหารพระธาตอุนิทรแ์ขวน ท่านจะพบกบับรรยากาศยามเชา้

ทีส่ดชืน่ ทวิทัศนง์ดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนกิชนชาวพม่า สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิบ์นภูเขา ถ่ายภาพและ
ชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาต ุพสิจูนค์วามมหัศจรรยว์า่พระธาตอุงคน้ี์ตัง้อยูไ่ดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรอืหลน่ลง
มาการทีก่อ้นหนิสทีองวางหมิน่เหม่บนหนา้ผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดคูลา้ย

กบัลอยอยู่เหนือหนา้ผา ราวกบัพระอนิทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 เก็บสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางกลบัสู ่หงสาวดตีามเสน้ทางเดมิ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง  

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารเมอืงหงสาวด ี (กุง้แมน่ า้ยา่งคนละ 1 ตวั) 
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บา่ย น าท่านสกัการะพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีวเป็นทีเ่คารพนับถอืของ
ชาวพม่า มคีวามยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มคิทปิ

ปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรอืงอ านาจ มพีทุธลกัษณะงดงาม โดย
จะวางพระบาทเหลือ่มพระบาทตา่งจากพระพุทธไสยาสนข์องไทยทีน่ยิม
วางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองคม์ภีาพวาดทีส่วยงาม เมือ่ครัง้กอ่น

พระพุธรปูองคน้ี์ถูกปลอ่ยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิ
ท่ามกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมือ่องักฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า 
จงึไดพ้บพระนอนองคน้ี์ จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพมา่ไดร้ับเอกราชก็

มกีารบูรณปฏสิงัขรณใ์หม่ โดยทาสแีละปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปทีส่วยงามในปัจจุบัน   อกีทัง้ยัง
สามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั ไมจ้ันทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรูปตา่งๆ   
 

  

 
จากนัน้น าท่านชม เจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่มอีายุมากกวา่ 500 ปี เป็นพระพุธรปู

ปางมารวชิยัขนาดใหญ่ มลีกัษณะเป็นพระพุทธรปูปางประทับน่ัง

โดยรอบทัง้ 4 ทศิ ทีม่คีวามงดงามเป็นเอกลกัษณข์องศลิปะแบบมอญ 

ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม (ทศิเหนือ), พระโกนาคม (ทศิใต)้, พระก

กสุนัโธ (ทศิตะวนัออก)และพระมหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก)สรา้งโดยสี่

สาวพีน่อ้งทีอ่ทุศิตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสรา้งพระพทุธรูปแทนตนเอง 

และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ ซึง่มพีระพทุธรูปองคห์นึง่ไดเ้กดิ

พังทลายและไดม้กีารบรูณะใหมท่ าใหพ้ระพทุธรูปองคน้ี์มลีกัษณะ

สวยงามแตกตา่งไปจากองคอ์ืน่ๆ 

ท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงย่างกุง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) หลงัจากนัน้น าท่านสกัการะ พระ
พุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีซ ึง่เป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพม่าทีบ่รเิวณ
พระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิง่ อนัลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจักรขา้งละองคใ์น 

บรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรปูอฎัจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีกัษณะซอ้นกนัซึง่
แตกตา่งกบัศลิปะของไทย 

 น าท่านสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า เป็นเจดยีท์องค าทีง่ดงาม ตัง้เดน่

เป็นสง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และบุษราคมัอกี 

2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่น ้าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพม่าจะใชท้องค า
แทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองค าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่น้ี

มากมายมหาศาลกวา่ทองค าทีเ่ก็บอยู่ในธนาคารชาตอิงักฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยี์
องคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตสูีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย 
ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิปี

มะเมยี และยังเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวตา่งชาตพิากนัสกัการะ
ทัง้กลางวนัและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ห่งน้ีมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอย่างน่าอศัจรรย ์ไม่วา่จะเป็น
ความงามของวหิารทศิทีท่ าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รยีกวา่ พยาธาต ุราย
รอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 
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    วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ ์

ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูาง

ยาว 

หนหูาง

ส ัน้ 

พยา

นาค 

 

ค าสวดบูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจ าคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคี าสวดบูชาดงันี ้

ชมพูทเีป  วะระฐาเน  สงิคตุตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกุสนัธงั  สวุณัณะทณัฑงั  ธาตโุย  ฐสั
สะต ิ ทุตยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ตะตยิงั  กสัสะปงั  พุทธะจวีะรงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ  
จะตตุถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ปญัจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อตุตะมงั  ธาตโุย 
อะหงั วนัทามทิูระโต  ฯ 
 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   

        น าคณะเขา้สูท่ีพ่ัก GRAND MERCURE หรอื SULE SHANGRI-LA หรอืเทยีบเทา่ (ระดบั 5 ดาว) 

 

วนัที ่3: ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) – เทพกระซบิ – ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต –กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นมัสการ เจดยีโ์บตะทาวนซ์ ึง่โบตะทาวน ์แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวนน้ี์และ
ทรงน าพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะน าไปบรรจทุีเ่จดยีช์เวดา
กองและเจดยีส์ าคญัอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็น
พระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ดิ  นอกจากน้ียังมสี ิง่ทีน่่าชมภายใน

บรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพุธรปูทองค า ประดษิฐานในวหิารดา้น
ขวามอื เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัทีม่ลีกัษณะงดงามยิง่นัก ตาม
ประวตัวิา่เคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวงัมัณฑะเลย ์ครัง้เมือ่พม่าตก

เป็นอาณานคิมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลือ่นยา้ยไปยัง
พพิธิภัณฑก์ลัป์กตัตาในอนิเดยี ท าใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่าย
พนัธมติรทีถ่ลม่พระราชวงัมัณฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรูป

องคน้ี์ถูกจัดแสดงทีพ่พิธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้น
ซา้ยมอืจะเป็นรูปปั้น นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึง่ชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยทีเ่ชือ่
วา่เมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจจากนัน้น าท่าน  
 

สกัการะ เทพกระซบิ “อะมาดอวเ์มีย๊ะ”ตามต านานกล่าววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธ
ศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเน้ือสตัวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นั
มานานแลว้ การบูชานัน้จะตอ้งกระซบิขอพรทีข่า้งหเูบาๆ และบูชาดว้ยมะพรา้ว  กลว้ยนากทีเ่ขาจดัไวเ้ป็นชดุแลว้ 

นอกจากนี้ยงันยิมบูชาดว้ยน ้านม และขา้วตอก รวมทัง้ดอกไม ้ ซึง่มกัจะเป็นดอกมหาหงส ์ทีค่นพมา่นยิมใชบู้ชาพระ
กนัทั่วไป  

เทีย่ง 
       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร) 
     **วนัที ่10-20 เมษายนของทกุปี รา้นหยุดท าการ จะเปล ีย่นไปทานรา้นอืน่แทนและปรบัเป็นเมนปูกต*ิ* 

 
บา่ย 

จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาด“สกอ๊ตมารเ์ก็ต”ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พม่ายังคงเป็นอาณานคิมของ
ประเทศองักฤษใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงมากมายในราคาถูก เชน่ ไมแ้กะสลกั

พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมอืง เครือ่งเงนิ ไขมุ่ก และหยกพม่า 
***ตลาดสก็อตจะปิดชว่ง 10-20 เม.ย. ของทุกปี(เวลาอาจจะมกีารเปล ีย่นแปลง) จะเปล ีย่นแปลงโปรแกรมโดยน าคณะไป
ยงัหา้งสรรพสนิคา้ของยา่งกุง้แทน** 
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18.20 น. 
ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG704(มบีรกิาร
อาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 

20.15 น. คณะเดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

***ในกรณีคณะทวัรเ์ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ส าหรบัรถบรรทกุขึน้บนพระธาตุอนิทรแ์ขวน ทางบรษิทัฯขอสงวน

สทิธใิชร้ถรว่มกบัคณะอืน่ ซืง่อาจใชเ้วลาพอสมควร**** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษวา่งอยา่งต า่ 6 หนา้  

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

โปรแกรม : พมา่บุญใหญ ่ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 3 วนั 2 คนื  
โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย(์PG) 

 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 

เด็ก8-12 ปี

(เสรมิเตยีง) 

เด็ก8-12 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 
พักเดีย่วเพิม่ 

ราคาไม่รวมตัว๋

เครือ่งบนิ 

02-04 มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 9,900 

08-10 มนีาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

09-11 มนีาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

15-17 มนีาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

16-18 มนีาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

22-24 มนีาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

23-25 มนีาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

29-31 มนีาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

30 ม.ีค.-1 เม.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

06-08 เมษายน 2562 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 10,900 

13-15 เมษายน 2562 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 11,900 

14-16 เมษายน 2562 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 11,900 
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04-06 พฤษภาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

10-12 พฤษภาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

11-13 พฤษภาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

16-18 พฤษภาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

18-20 พฤษภาคม 2562 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 10,900 

25-27 พฤษภาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

31 พ.ค.-2 ม.ิย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

01-03 มถิุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

08-10 มถิุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

14-16 มถิุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

21-23 มถิุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

28-30 มถิุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั) ท่านละ 3,000 ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตัว๋เครือ่งบนิ*** 

 

*** ราคานี ้เป็นราคาโปรโมชัน่ไมม่รีาคาเด็ก 2-11 ปี *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

รวม 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร*์** 

   เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื

กองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสัิยทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การ

นัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของการ

เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสัิยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะ

ค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 

วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพงัโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

1. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวันจ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) และไมเ่กนิ 20 กก. (Nok Air) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่รถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน  

9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

10. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิ

ทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียม

หนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพมา่มคีา่ธรรมเนียม 1,600 

บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันท าการ ยกเวน้ หนงัสอืเดนิทางไทย กมัพูชา 

ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

4. คา่หอ้งพกัเดีย่วตามอัตรา 

5. คา่น ากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมัคคเุทศก)์ 

8. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขับรถ รวม 800 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง(อาจมกีารเปลีย่นแปลง) โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิให ้

เจา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตร

โดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด

เนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เคร ือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

  

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน  เกบ็คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระ
คา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยัง
คณะตอ่ไปแตทั่ง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวร์
หรอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัว
เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที่
เกดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการหักเกบ็คา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 
10. กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวน

สทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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 ขอ้มูลเพิม่เตมิ  

เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่ง

ทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     ออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีก

เกบ็คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund 

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

รา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉินได ้ (น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่ (Twin/Double) และ

หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

  เอกสารการขอวซีา่พมา่(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิ ีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

- ตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รูปถา่ย 

- รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชร้ปูสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติก๊เกอรใ์ชไ้มไ่ด)้และกรณุา

เขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรปู 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทับใหแ้นบมาในเลม่พาสปอรต์

ดว้ย 

**ในกรณทีีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในทุกกรณี ** 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ทอ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใน

อบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การ

ผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, 

สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอัครราชทตู 

รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของ

บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุ ตาม

เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิห ้

เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะ

พืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธดัิงกลา่ว บรษัิท จะ

ยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 


