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 ชมความงามของพระราชวังบเุรงนอง 
 สกัการะพระธาตอุนิทรแ์ขวน ณ เมอืงไจโ้ท (1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่) 
 สกัการะเจดยีช์เวมอดอว ์ณ เมอืงหงสาวด ี(1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิข์องพมา่) 
 สกัการะพระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว 
 นมสัการ เจดยีช์เวดากอง ณ เมอืงยา่งกุง้ (1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิข์องพมา่) 
 ขอพรใหธ้รุกจิการงาน คา้ขายเจรญิรุง่เรอืง กบัพระสรุยินัจันทรา 
 สกัการะพระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี
 ขอพรเทพกระซบิและเทพทนัใจ ทีเ่จดยีโ์บตะทาวน ์
 พกัโรงแรมด ี 
 อาหารด ี

 

  Myanmar Paradise 
   เชยีงใหม ่- ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน  
   3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ 

MYANMAR 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 เชยีงใหม ่- ยา่งกุง้ - หงสาวด ี- พระราชวังบเุรงนอง - พระ

ธาตอุนิทรแ์ขวน  
X 

  
YOE YOEHOTEL  
หรอืระดับเทยีบเทา่ 

2 
อนิทรแ์ขวน - หงสาวด ี- วัดไจค้ะวาย - เจดยีช์เวมอวด์อว ์- 
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ย่างกุง้ - วัดพระหนิอ่อน - 
ชา้งเผอืก - พระพทุธไสยาสนเ์จาทัตย ี- เจดยีช์เวดากอง   

   
PACIFIC HOTEL 
หรอืระดับเทยีบเทา่ 

3 ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน ์- เชยีงใหม ่   
X  

**หมายหมายเหต ุ:  
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ  
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
 

 

   

เครือ่ง ATR72 500 - 600  

ทีน่ ัง่แบบ 2 - 2 

เสรฟ์ิอาหาร 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 

ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
 
 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 

เชยีงใหม ่- ยา่งกุง้ - หงสาวด ี- พระราชวงับเุรงนอง - พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
10.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร

ตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทา่น 

12.00 น. 

 

ออกเดนิทางสู ่กรงุยา่งกุง้ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG723 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

น าทา่เดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด ี

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) 

บา่ย จากนัน้น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพือ่

ใชเ้ป็นศ ู นยก์ลางทางการปกครองและใชอ้อกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 

ในสมัยพระเจา้นันทบุเรง ซึง่พระราชวังเดมินั้นเคยเป็นที่ประทับของ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมือ่ครัง้ยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัว

ประกัน มกีารคน้พบเสาและก าแพงเดมิทีถู่กฝังอยู่ในดนิ รัฐบาลพม่าจงึ

ไดท้ าการขุดคน้และสรา้งพระราชวังบุเรงนองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบ

จากของเดมิ  

น าท่านออกเดนิทางสู ่คมิปูนแคม้ป์ (เชงิเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง ระหว่างทางท่านจะเห็นแมน่ ้าสะโตง ซึง่เป็นแมน่ ้าที่

มคีวามสัมพันธก์ับพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยงิพระแสงปืน

ขา้มแม่น ้าทีก่วา้งใหญ่นี้ไปตอ้งแม่ทัพพม่า จนไดรั้บชัยชนะ ถงึคมิปูน

แคม้ป์ หยุดพักเปลีย่นรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้ขึน้บนภูเขาไจก้โ์ท เพื่อ

เดนิทางสู่โรงแรมทีพั่ก ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขา้ง

ทาง  (น ัง่รถบรรทกุขึน้ไปจนถงึจดุบนสดุของภเูขาไจก้โ์ททีเ่ป็นทีต่ ัง้ของพระธาตอุนิทรแ์ขวน) 
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 เชญิชมทัศนยีภาพงดงาม ตืน่ตาตืน่ใจกบั พระธาตอุนิทรแ์ขวน (ซึง่อยู่

ใกลท้ีพั่กมากใชเ้วลาเดนิเพยีง 10 นาท)ีพระธาตุอนิทรแ์ขวน ตัง้อยู่ที่

เมอืงไจโ้ท อ าเภอสะเทมิ เขตรัฐมอญของประเทศพมา่ อยูบ่นยอดเขา 

เหนือระดับน ้าทะเล 3,615 ฟตุ มลีักษณะเด่นเป็นกอ้นหนิสทีองขนาด

ใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผาสูงชันอย่างหมิน่เหม่ เหมอืนจะหล่นและทา้ทาย

แรงดงึดูดของโลกโดยไมต่กลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ทีช่าว

พมา่ตอ้งไปสกัการะ   และยงัเป็นพระธาตปุระจ าปีจอ ทีค่นเกดิปีนีต้อ้งไปนมสัการสกัการะครัง้หนึง่ในชวีติ 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

โรงแรม : YOE YOEHOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังอาหารเย็นเชญิทา่นไปสกัการะพระธาต ุตามอธัยาศัย นมสัการ เทพ

ทนัใจพระธาตุอนิทรแ์ขวน ซึง่เป็น นักพรตทีม่คีวามศักดิส์ทิธอ์กีแห่ง

หนึ่ง ท่านสามารถน่ังสมาธหิรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน ถา้จะสักการะ

กลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จโ้ท  ควรเตรยีม

เสือ้กนัหนาว  หรอืกนัลม หรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่ง

มคีวามเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืน  (แต่ประตูเหล็กที่เปิด

ส าหรับบรุษุทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00น.)พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี ้เป็นทีม่าและแรงบนัดาลใจ

ของกวซีไีรส ์ปี พทุธศักราช 2534 มาลา ค าจันทร ์ทีแ่ต่งวรรณกรรม เรือ่ง “เจา้จันทผ์มหอม   นริาศพระธาตุ

อนิทรแ์ขวน” 

วนัทีส่องของการเดนิทาง  

อนิทรแ์ขวน - หงสาวด ี- วดัไจค้ะวาย - เจดยีช์เวมอวด์อว ์- พระพุทธไสยาสนช์เวตา

เลยีว - ยา่งกุง้ - วดัพระหนิออ่น - ชา้งเผอืก - พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี- เจดยีช์เวดา

กอง - พระสรุยินั จนัทรา 
เชา้ตรู ่ เชญิทา่นสกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืถวายอาหารพระธาตุอนิทรแ์ขวน ท่านจะพบกับบรรยากาศยาม

เชา้ทีส่ดชืน่ ทวิทัศนง์ดงาม ความศรัทธาของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่ สกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นภเูขา ถา่ยภาพ

และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พสิูจน์ความมหัศจรรยว์่าพระธาตุองคน์ี้ตัง้อยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรอื

หลน่ลงมาการทีก่อ้นหนิสทีองวางหมิน่เหมบ่นหนา้ผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็

ดคูลา้ยกบัลอยอยูเ่หนอืหนา้ผา ราวกบัพระอนิทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอศัจรรยเ์จดยี ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

07.00 น. เก็บสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางกลับสู ่หงสาวดตีามเสน้ทางเดมิ 

 น าท่านตักบาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ที ่วดัไจค้ะวาย สถานทีท่ี่มี

พระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่าน

สามารถน าสมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ัดแหง่นีไ้ด ้ 
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 น าท่านสักการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดยีน์ี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความ

รุ่งโรจน์แห่งหงสาวด ีและนับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า คนไทย

นยิมเรยีกว่า “พระธาตุมเุตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ 

ซึง่ครัง้ก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สทิธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพ

กษัตรยิ ์ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตรยิม์อญหรือพม่า รวมทัง้

พระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนาง

สพุรรณกลัยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี้ ยังเคยผ่านการพังทลายจาก

แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถงึ 4 ครัง้ ท าใหป้ลียอดของเจดียอ์งค์นี้หักพังลงมา แต่ดว้ยความศรัทธาที่

ชาวเมอืงมตี่อเจดยีอ์งคน์ี้ จงึไดท้ าการสรา้งเจดยีช์เวมอดอวข์ึน้มาใหมใ่นปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถงึ 374 

ฟตุ (ตอนแรกทีส่รา้งสงู 70 ฟตุ) นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพมา่ สว่นปลยีอดทีพั่งลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท้ีม่มุหนึง่

ขององคเ์จดยีเ์พือ่ใหพุ้ทธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคู่ไปกับเจดยีอ์งคปั์จจุบัน  ท่านจะไดน้มัสการ ณ 

จดุอธษิฐานอนัศักดิส์ทิธิแ์ละสามารถน าธปูไปค ้ากบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่เป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบ

เหมอืนดั่งค ้าจนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ขึน้ไป 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมอืงหงสาวด ี (กุง้แมน่ า้ยา่งคนละ 1 ตวั)  

 น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นทีเ่คารพนับถอืของ

ชาวพมา่ มคีวามยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มคิทปิปะ 

ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรอืงอ านาจ มพีทุธลักษณะงดงาม โดยจะวาง

พระบาทเหลือ่มพระบาทตา่งจากพระพทุธไสยาสนข์องไทยทีน่ยิมวางพระ

บาทเสมอกัน ดา้นหลังพระองคม์ภีาพวาดทีส่วยงาม เมือ่ครัง้กอ่นพระพุธ

รูปองคน์ี้ถูกปล่อยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิท่ามกลางป่ารก 

จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมือ่อังกฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี้ จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 

หลังพม่าไดรั้บเอกราชก็มกีารบูรณปฏสิังขรณ์ใหม่ โดยทาสแีละปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปที่

สวยงามในปัจจบุนั   อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ไมจั้นทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้

พมิพเ์ป็นรปูตา่งๆ   

 จากน ัน้เดนิทางกลบัยา่งกุง้ 

ชม วดัพระหนิออ่น ซึง่เป็นพระพทุธรปูทีแ่กะสลักจากหนิออ่นทีม่ขีนาด 

ใหญท่ีส่ดุในพมา่  

น าทา่นชม ชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มอืงของพมา่ มสีขีาวเผอืกตลอด 

ทัง้ตัวถกูตอ้งตาม คชลักษณะของชา้งเผอืกทกุประการ 

 หลังจากนัน้น าทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีซ ึง่เป็นพระนอน

ทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพมา่ทีบ่รเิวณพระ

บาทมภีาพวาดรูปสรรพสิง่ อันลว้นเป็นมิง่มงคลสูงสดุ  ประกอบดว้ยลาย

ลักษณธรรมจักรขา้งละองค์ในบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ย

รปูอฎัจตุรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีักษณะซอ้นกันซึง่แตกต่าง

กบัศลิปะของไทย 

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดีย์

คูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ เป็นเจดยีท์องค าทีง่ดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยูก่ลางเมอืง

ยา่งกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และ

บษุราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยูน่ ้าหนัก

ถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพมา่จะใชท้องค าแทต้เีป็นแผ่นปิดองค์

เจดียไ์วร้อบ ว่ากันว่าทองค าที่ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหา

เจดยีแ์หง่นีม้ากมายมหาศาลกวา่ทองค าทีเ่ก็บอยูใ่นธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์าย

ลอ้มดว้ยเจดียอ์งค์เล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตูสีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและ

พลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระ

ธาตุประจ าปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า และ

ชาวต่างชาตพิากันสักการะทัง้กลางวันและกลางคนือย่างไมข่าดสาย ณ ทีแ่ห่งนี้มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม

อยา่งน่าอศัจรรย ์ไมว่า่จะเป็นความงามของวหิารทศิทีท่ าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็น
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ชัน้ๆ ทีเ่รยีกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบ

ไหวบ้ชูา 

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 ิตรุะ

โต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

 

กอ่นถงึจดุอธษิฐาน ขอพรพระมหาเจดยีช์เวดากอง น าทกุทา่นเขา้สกัการะ 

พระสรุยินั จนัทรา เป็นศาลเล็กๆ ลักษณะโดดเด่นทีจ่ั่วหลังคามรีูปนกยงู

และกระต่าย ชาวพม่ามากราบไหวข้อพรเกี่ยวกับธุระกิจคา้ขายให ้

เจรญิรุ่งเรือง แมก้ระทั่งรายการดังรายการหนึงในเมอืงไทยเคยมากราบ

ไหวข้อพร ยงัยนืยนัตว้ยตนเองเลยว่า พระสรุยิัน-จันทรา มคีวามศักดิส์ทิธิ์

มาก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

โรงแรม : PACIFIC HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง  

ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน ์- เชยีงใหม ่
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

07.00 น. น าทา่นนมสัการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ซึง่โบตะทาวน ์แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 

1,000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวน์นี้และทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ 

กอ่นทีจ่ะน าไปบรรจทุีเ่จดยีช์เวดากองและเจดยีส์ าคัญอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไป

ในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ยา่งใกลช้ดิ   

 ขอพร พระพุธรปูทองค า ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพทุธรูป

ปางมารวชิยัทีม่ ี ลักษณะงดงามยิง่นัก ตามประวัตวิ่าเคยประดษิฐานอยูใ่น

พระราชวังมัณฑะเลย ์ครัง้เมือ่พม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 

2428 ถูกเคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาในอนิเดยี ท าใหร้อดพน้

จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรทีถ่ล่มพระราชวังมัณฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 

พระพทุธรปูองคน์ีถ้กูจัดแสดงทีพ่พิธิภณัฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์   

 ขอพร นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึง่ชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไป

กราบไหวบ้ชูา ดว้ยทีเ่ชือ่วา่เมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ 
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 จากนัน้น าทา่น สกัการะ เทพกระซบิ อะมาดอวเ์มีย๊ะ ตามต านานกลา่ววา่ 

นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษา

ศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพ

กราบไหวก้นัมานานแลว้ การบชูานัน้จะตอ้งกระซบิขอพรทีข่า้งหเูบาๆ และ

บชูาดว้ยมะพรา้ว  กลว้ยนากทีเ่ขาจัดไวเ้ป็นชดุแลว้ นอกจากนีย้ังนยิมบชูา

ดว้ยน ้านม และขา้วตอก รวมทัง้ดอกไม ้ ซึง่มักจะเป็นดอกมหาหงส ์ทีค่น

พมา่นยิมใชบ้ชูาพระกนัทั่วไป  

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิยา่งกุง้ เพือ่เดนิทางกลบัเชยีงใหม ่

13.10 น. ออกเดนิทางกลับ เชยีงใหม ่โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG724 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.05 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศนานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

 

 
 
 

Myanmar Paradise 
เชยีงใหม ่- ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 

3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

เด็กไมม่ ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัที ่18 - 20 พ.ค. 61 14,891.- 14,891.- 14,891.- 3,000.- 

วนัที ่08 - 10 ม.ิย. 61 14,891.- 14,891.- 14,891.- 3,000.- 

วนัที ่13 - 15 ก.ค. 61 14,891.- 14,891.- 14,891.- 3,000.- 

วนัที ่27 - 29 ก.ค. 61 15,891.- 15,891.- 15,891.- 3,000.- 

วนัที ่17 - 19 ส.ค. 61 14,891.- 14,891.- 14,891.- 3,000.- 

วนัที ่14 - 16 ก.ย. 61 14,891.- 14,891.- 14,891.- 3,000.- 

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

(เด็กทารกตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้) 

**ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ (ลกูคา้จองต ัว๋เอง) รบกวนสอบถามเจา้หนา้ที*่* 
 

***โปรแกรมทวัรน์ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 
 
หมายเหต ุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมให้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะ

อากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผู ้

รว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

**หมายเหต ุ  

1.บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บรษัิทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5.กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 

***ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้

ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ *** 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

2. ประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวันจ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

4. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20กก. 

5. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

6. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

7. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

8. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

9. คา่รถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน  

10. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

11. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ ม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุ ม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

12. ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับ

ทางบรษัิทได ้**  

13. เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

14. เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

15. ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

16. [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

17. ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

18. [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทเิชน่ค่าอาหาร, ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดื่ม, บุหรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), ค่า

โทรศัพท ์ , ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า30ก.ก.

และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าที่

สญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตติอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพมา่มคีา่ธรรมเนยีม 810 

บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันท าการ ยกเวน้ หนงัสอื

เดนิทางไทย กมัพูชา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศพมา่ ในกรณีเรง่ดว่น 

6. คา่น ากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 
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7. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

9. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มคัคเุทศก)์ 

10. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

11. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

12. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

13. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 %และ ภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เง ือ่นไขการจอง 

วางเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ หากในคณะ

ของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วันในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน

และ/หรอืผูร้่วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 20 ท่านในกรณีนี้บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิให ้

ทัง้หมด (ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมวซีา่ซึง่ไดช้ าระไวก้บัทางสถานทตูแลว้) หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีเ้มือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆในกรณีทีส่ญูหายสญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้

ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการเชน่การนัดหยดุงาน,ภยัธรรมชาต,ิการจลาจลตา่งๆเป็นตน้ 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่                                                  

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรยีม

เอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 7วันท าการ)  

2. เนื่องจากการยืน่วซีา่เป็นแบบกรุ๊ปคณะท่องเทีย่วควรเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีบ่รษัิทฯก าหนดและควรเตรยีม

เอกสารใหท้ันทใีนกรณีทีเ่อกสารไมค่รบเพือ่ประโยชนใ์นการขออนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตูฯ 

3. หากท่านตดิธุระหรอืไม่สามารถยืน่เอกสารพรอ้มคณะเดนิทางไดท้างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่กรุ๊ป 

และทา่นจะตอ้งไปด าเนนิการยืน่วซีา่ดว้ยตัวทา่นเองทีส่ถานทตู นัน้ๆ   

4. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วัน กอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้ม ี

การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋วคา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตาม

จรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัด

จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วซีา่,ค่าวซีา่ 

และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิารในสว่น

ของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้

กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่า

ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทางหรอือาจออกเดนิทางแบบไมม่หีัวหนา้ทัวร ์

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได ้

ด าเนนิการ     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสาย

การบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท 

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบาง

โรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมง

ตดิต่อกันท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่พมา่(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

- ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

     - หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รปูถา่ย 

     - รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชร้ปูสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ,  

        สติก๊เกอรใ์ชไ้มไ่ด)้และกรณุาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรปู 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทับใหแ้นบมา

ในเลม่พาสปอรต์ดว้ย 

- **หา้มแม็กซร์ปูใสพ่าสปอรต์โดยเด็ดขาด ** 

 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล , สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วม

เดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อ

เฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทั ้งปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความ

ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 


