
 

 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 9412 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 

บนิตรงเชยีงใหม ่Myanmar WOW!! Go Go!! 
ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน  
4วนั 3คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 

 เร ิม่ตน้เพยีง 16,888.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 สกัการะเจดยีช์เวมอดอว ์ณ เมอืงหงสาวด ี(1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธิข์องพมา่) 

 นมสัการ เจดยีช์เวดากอง ณ เมอืงยา่งกุง้ (1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธิข์องพมา่) 

 ขอพรธุระกจิคา้ขายใหเ้จรญิรุง่เรอืง พระสรุยินั-จนัทรา  

 สกัการะ พระบรมรปูพระสพุรรณกลัยา ณ วดัไจก่ะเลาะ 

 สกัการะพระเกศาธาต ุขยบัไดร้าวกบัยงัมชีวีติอยู ่ณ วดับารม ี

 ขอพรเทพทนัใจและเทพกระซบิ 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 าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่29 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 17,888.- 

วนัที ่09 - 12 ก.พ. 62 16,888.- 

  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่

1 
เชยีงใหม ่- ยา่งกุง้ - หงสาวด ี- พระราชวงับเุรงนอง - พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

11.0

0 น. 

พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอร์
เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

13.

15 น. 

ออกเดนิทางสู ่กรงุยา่งกุง้ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD802 

(มบีรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 

13.

45 น. 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด ี (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 

บา่ย เดนิทางถงึ เมอืงหงสาด ีน าทกุท่านชม พระราชวงับุเรงนอง ส ร ้า ง

ขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพือ่ใชเ้ป็นศู  นยก์ลางทางการปกครอง และใช ้

ออกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันทบุเรง ซึง่

พระราชวังเดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช เมือ่ครัง้ยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน มี ก า ร

คน้พบเสาและก าแพงเดมิทีถู่กฝังอยูใ่นดนิ รัฐบาลพม่าจงึได ้ ท าการ

ขดุคน้และสรา้งพระราชวังบเุรงนองขึน้มาใหม ่โดยถอดแบบจากของเดมิ 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ คมิปูนแคม้ป์ (เชงิเขาไจก้โ์ท) โดย

รถบรรทุก 6 ลอ้ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่าง ท า ง

ท่านจะเห็นแมน่ ้าสะโตง ซึง่เป็นแมน่ ้าทีม่คีวามสัมพันธก์ับพระ

นเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยงิพระแสงปืนขา้มแม่น ้าที่ ก ว ้า ง

ใหญ่นี้ไปตอ้งแม่ทัพพม่า จนไดรั้บชัยชนะ ถึงคมิปูนแคม้ป์ ห ยุ ด

พักเปลีย่นรถเป็นรถบรรทกุหกลอ้ขึน้บนภเูขาไจก้โ์ท  

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
เชยีงใหม ่- ยา่งกุง้ - หงสาวด ี- พระราชวังบเุรงนอง - น่ังกระเชา้ขา
ขึน้ 1 ขา - พระธาตอุนิทรแ์ขวน  (FD802 : 13.15-13.45)      

 
 

  
YOE YOEHOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
อนิทรแ์ขวน - วัดไจค้ะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดียช์เวมอว์
ดอว ์- พระนอนชเวตาเลยีว - เจดยีไ์จ๊ปุ่ น - วัดไจ่กะเลาะ - ยา่งกุง้ - 
พระมหาเจดยีช์เวดากอง - พระสรุยินั จันทรา 

      
BEST WESTERN  

GREEN HILL 
หรอื เทยีบเทา่ 

3 
เจดยีโ์บตะทาวน์ - วัดงาทัตจ ี- พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตย ี- สก๊อต
มารเ์ก็ต 

      
BEST WESTERN  

GREEN HILL 
หรอืเทยีบเทา่   

4 ยา่งกุง้ - วัดบารม ี- เชยีงใหม ่ (FD803 : 14.45-16.30)      

**หมายเหต ุ: 
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 



 

 จนถงึสถานกีระเชา้ไฟฟ้า น าทกุทา่น น ัง่กระเชา้ ขึน้สูพ่ระธาตุ อ ินท ร์

แขวนเพื่อใหลู้กคา้ไดช้มทัศนียภาพความสวยงามจากมุมสูง แ บ บ

พาโนรามา ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที (รวมค่ากระเชา้ขาขึน้ แลว้)  

**หมายเหตุ ในกรณีกระเชา้ปิดหรอืสภาวะอากาศ รวมถงึเหตุ
สุดวสิัยต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมและคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ ท า ง
บรษัิทฯจะเปลีย่นเป็นขึน้รถบรรทุกแทนโดยสงวนสทิธิก์ารคนื เงนิทุก
กรณี** 

 ถงึปลายทางของสถานี น าทกุท่านเดนิเทา้ 10 นาท ีไปยังพระ ธ า ต ุ

เชญิชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ พระธาตุอนิทร์ แขวน 

(ซึง่อยูใ่กลท้ีพั่กมากใชเ้วลาเดนิเพยีง 10 นาท)ีพระธาตุอนิทร์ แ ข วน 

ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไจโ้ท อ าเภอสะเทมิ เขตรัฐมอญของประเทศพมา่ อยู่ บ น

ยอดเขา เหนอืระดับน ้าทะเล 3,615 ฟตุ มลีักษณะเดน่เป็นกอ้น หิ น สี

ทองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผาสูงชนัอยา่งหมิน่เหม่ เหมอืน จ ะ

หล่นและทา้ทายแรงดงึดดูของโลกโดยไมต่กลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ทีช่าวพมา่ตอ้งไปสักการะ   และ

ยงัเป็นพระธาตปุระจ าปีจอ ทีค่นเกดิปีนีต้อ้งไปนมสัการสกัการะครัง้หนึง่ในชวีติ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 

 

หลังอาหารเย็นเชญิท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย 

นมสัการ เทพทนัใจพระธาตอุนิทรแ์ขวน ซึง่เป็น นักพรตทีม่ี ค ว า ม

ศักดิส์ทิธ์อกีแห่งหนึ่ง ท่านสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ด ้ ตลอด

คนื ถา้จะสักการะกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สู่ พ ร ะ

เจดียไ์จโ้ท  ควรเตรยีมเสื้อกันหนาว  หรอืกันลม หรือผา้ห่ม 

ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวามเย็นมาก พระเจดยี์ อ งค์ นี้

เปิดตลอดคนื  (แตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรับบรุษุทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00น.)พระธาตอุนิทรแ์ขวน

นี ้เป็นทีม่าและแรงบันดาลใจของกวซีไีรส ์ปี พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจันทร ์ทีแ่ต่งวรรณกรรม เรือ่ง “เจา้จันท์

ผมหอม   นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน” 

ทีพ่กั โรงแรม : YOE YOE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  

  

วนัที ่
2 

อนิทรแ์ขวน - วดัไจค้ะวาย - พระราชวงับุเรงนอง - เจดยีช์เวมอวด์อว ์- พระนอนช
เวตาเลยีว - เจดยีไ์จปุ๊่ น - วดัไจก่ะเลาะ - ยา่งกุง้ - พระมหาเจดยีช์เวดากอง - พระ
สรุยินั จนัทรา 

เชา้ตรู ่ เชญิท่านสักการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืถวายอาหารพระธาตุอนิทรแ์ขวน ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเชา้ที่

สดชืน่ ทวิทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนกิชนชาวพม่า สักการะสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นภูเขา ถ่ายภาพและชม

ทัศนยีภาพรอบ ๆ พระธาตุ พสิจูนค์วามมหัศจรรยว์า่พระธาตุองคน์ี้ตัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไมล่ม้หรอืหล่นลงมาการที่

กอ้นหนิสทีองวางหมิน่เหม่บนหนา้ผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นล่างขึน้ไปก็ดูคลา้ยกับลอยอยู่

เหนอืหนา้ผา ราวกบัพระอนิทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอศัจรรยเ์จดยี ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 

 เก็บสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางกลบัสู ่หงสาวด ีตามเสน้ทางเดมิ โดยรถบรรทกุ 6 ลอ้ 

 น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วดัไจ้คะวาย 

สถานที่ที่มพีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็น จ านวน

มาก เมือ่ถงึเวลาเพลจะมพีระสงฆ ์สามเณรเดนิแถวกันเขา้สู่ ห ้ อ ง

ฉันเพล ระหว่างนั้นท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไป บรจิาค

ที่วัดแห่งนี้ได ้ณ วัดนี้นอกจากจะไดต้ักบาตรแลว้ ทุกท่าน

สามารถถวายปัจจัย หรอื ถวายเขา้สาร 

กลาง

วนั 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ า้ยา่งคนละ 1 ตวั) 



 

บา่ย จากนัน้น าท่านชม เจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่มอีายมุากกว่า 500 ปี เป็น พระพุธ

รูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปาง ประทับ

น่ังโดยรอบทั ้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของ ศิล ป ะ

แบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม (ทศิเหนือ), พระโก น าค ม 

(ทศิใต)้, พระกกุสันโธ (ทศิตะวันออก)และพระมหากัสสปะ ( ทิ ศ

ต ะ วั น ต ก )ส ร า้ ง โ ด ย สี่ ส า ว พี่ น ้อ งที่ อุ ทิ ศ ต น ให ้กั บ

พระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกับบรุุษเพศ ซึง่มพีระพุทธรูปองคห์นึง่ได ้

เกดิพังทลายและไดม้กีารบรูณะใหมท่ าใหพ้ระพทุธรปูองคน์ีม้ลีักษณะสวยงามแตกตา่งไปจากองค์อืน่ๆ 

 

น าท่านสักการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดยีน์ี้เป็นสัญลักษณ์ แ ห่ ง

ความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิ์ ข อ ง

พม่า คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระ เ ก ศ า

ธาตุของพระพุทธเจา้ ซึง่ครัง้ก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธี

ศักดิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ในสมยัโบราณกาล ไม่ ว่ า จ ะ

เป็นกษัตรยิม์อญหรอืพม่า รวมทัง้พระเจา้บุเรงนองดว้ย และ เ มื่ อ

ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระ

เจดยีอ์งคน์ี ้ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถงึ 4 ครัง้ ท าใหป้ลยีอดของเจดยีอ์งคน์ีห้ักพัง

ลงมา แต่ดว้ยความศรัทธาทีช่าวเมอืงมตี่อเจดยีอ์งคน์ี้ จงึไดท้ าการสรา้งเจดยีช์เวมอดอวข์ึน้มาใหมใ่นปีพ.ศ.2497 

ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟตุ (ตอนแรกทีส่รา้งสงู 70 ฟตุ) นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพมา่ สว่นปลยีอดทีพั่งลงมาก็ไดต้ัง้

ไหวท้ี่มุมหนึ่งขององค์เจดียเ์พื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกับเจดียอ์งค์ปัจจุบัน  ท่านจะได ้

นมัสการ ณ จุดอธษิฐานอนัศักดิส์ทิธิแ์ละสามารถน าธปูไปค ้ากับยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่เป็นสริมิงคล ซึง่

เปรยีบเหมอืนดั่งค ้าจนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ขึน้ไป  

 

น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นทีเ่คารพ นับถือ

ของชาวพม่า มคีวามยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรา้งขึน้โดย พ ร ะ

เจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรอืงอ านาจ มพีุทธ

ลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาทต่างจาก พ ร ะ

พุทธไสยาสน์ของไทยที่นยิมวางพระบาทเสมอกัน ดา้นหลัง

พระองคม์ภีาพวาดทีส่วยงาม เมือ่ครัง้ก่อนพระพุธรูปองคน์ี้ถูก ปล่อย

ใหท้รดุโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิท่ามกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมือ่องักฤษสรา้งทางรถไฟสายพมา่ จงึ

ไดพ้บพระนอนองคน์ี้ จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลังพมา่ไดรั้บเอกราชก็มีการบูรณปฏสิังขรณ์ใหม ่โดยทาสแีละปิด

ทองใหม ่จนกลายเป็นพระพุทธรูปทีส่วยงามในปัจจุบัน   อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ไม ้

จันทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรปูตา่งๆ   

 จากนัน้เดนิทางกลับสู ่เมอืงยา่งกุง้ 

 

ระหว่างทาง น าทุกท่านน าท่านแวะสักการะ พระบรมรูปพระ

สุพรรณกลัยา ณ วดัไจ่กะเลาะ วัดแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็น

สถานทีท่ีเ่ก็บอฐัขิองพระสพุรรณกลัยา โดยมซีุม้รปูปั้นของพระ น า ง

เป็นรูปสักการะดว้ยเรือ่งราวของพระนางไดเ้ลอืนหายไปตาม

กาลเวลานับ 400 ปี เชื่อกันว่าหลวงปู่ โง่น ไดม้าท าพิธี

ปลดปล่อยดวงวญิญาณพระสุพรรณกัลยาและเหล่านายทหาร ไทยที่

ถกูจองจ าตัง้แตค่รัง้เสยีเสยีสละพระองคเ์ป็นตัวประกนัเพือ่ความสงบสขุของบา้นเมอืง 

 

จากนัน้น าท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหา เ จ ดี ย์

คูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ เป็นเจดยีท์องค าทีง่ดงาม ตัง้เดน่เป็นสงา่อยู่ ก ล า ง

เมอืงย่างกุง้ มคีวามสูง 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทิม 

นิล และบุษราคัมอีก 2 ,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมี

ทองค าโอบหุม้อยูน่ ้าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพมา่ จ ะ ใ ช ้

ทองค าแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กันวา่ทองค าทีใ่ช ้ ในการ

ก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  

รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดีย์องค์เล็กๆ นับรอ้ยองค์ มีซุม้ประตูสีด่า้น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์

ประกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวน 8 

เสน้ เป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิปีมะเมยี และยงัเป็น 1ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่  



 

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 

 

กอ่นถงึจุดอธษิฐาน ขอพรพระมหาเจดยีช์เวดากอง น าทกุทา่น เ ข ้ า

สกัการะ พระสุรยินั จนัทรา เป็นศาลเล็กๆ ลักษณะโดดเดน่ที่ จั่ ว

หลังคามีรูปนกยูงและกระต่าย ชาวพม่ามากราบไหวข้อพร

เกี่ยวกับธุระกจิคา้ขายใหเ้จรญิรุ่งเรือง แมก้ระทั่งรายการดัง

รายการหนงึในเมอืงไทยเคยมากราบไหวข้อพร ยังยนืยนัตว้ยต น เ อ ง

เลยว่า พระสุรยิัน-จันทรา มีความศักดิส์ทิธิจ์รงิ เป็นอีกหนึง

สถานที ่ทีต่อ้งไมพ่ลาด 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  โรงแรม : BEST WESTERN GREEN HILL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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เจดยีโ์บตะทาวน ์- วดังาทตัจ ี- พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัย ี– สกอ๊ตมารเ์ก็ต  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

น าท่านนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน  ์ซ ึง่โบตะทาวน์ แปลว่า เ จ ดี ย์

นายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวน์นี้และทรงน า พ ร ะ

ธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะน าไปบรรจทุีเ่จดยีช์เวดากองและเจดยี์ ส าคัญ

อืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได ้ อ ย่ า ง

ใกลช้ดิ   

 สักการะขอพร พระพุธรูปทองเหลอืง ประดษิฐานในวหิาร ด ้ า น

ขวามอื เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัยที่มลีักษณะงดงามยิง่นัก ต า ม

ประวัตวิ่าเคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครัง้เมือ่ พ ม่ า

ตกเป็นอาณานคิมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลือ่นยา้ยไป ยั ง

พพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาในอนิเดยี ท าใหร้อดพน้จากระเบดิของ ฝ่ า ย

พันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 

พระพทุธรปูองคน์ีถ้กูจัดแสดงทีพ่พิธิภณัฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์   

 จากนัน้น าทุกท่านขอพร นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึง่ชาว พ ม่ า

รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยที่ เชื่อว่าเมื่อ

อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ  

 สักการะ เทพกระซบิ อะมาดอวเ์มีย๊ะ ตามต านานกล่าวว่า น า ง

เป็นธดิาของพญานาค ที่เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรง ก ล ้ า

รักษาศลี ไมย่อมกนิเนื้อสัตวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ ช า ว

พมา่เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การบชูานัน้จะตอ้งกระซบิ ขอพ ร

ทีข่า้งหเูบาๆ และ 

 

 น าทกุทา่นสักการะ วดังาทตัจ ีมพีระพุธรปูองคใ์หญ ่หลวงพ่อ ง าทั ต

จ ีแปลว่า หลวงพ่อทีส่งูเท่าตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพุทธรปูปางมาร วิชั ยที่

แกะสลักจากหนิอ่อน ทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์ เครือ่งทรงเป็น โล ห ะ 

สว่นเครือ่งประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้ักแกะสลักทัง้หมด และ

สลักป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูป

ทรงเครือ่งสมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑเลย)์ 



 

กลาง

วนั 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย หลังจากนัน้น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทตัย ีซึง่ เ ป็ น

พระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของ

ประเทศพม่าที่บรเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิง่ อันลว้น เป็นมิง่

มงคลสูงสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละองคใ์น บรเิวณ

ใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 

ประการ พระบาทมลีักษณะซอ้นกันซึง่แตกต่างกับศลิปะของ ไทย 

 จากนั้นน าท่านเลือกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงที่ ตลาดสก๊อต หรือ ตลาด

โบโจก๊ อองซานซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พมา่ยังคงเป็นอาณานคิมของ

ประเทศอังกฤษ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ

พืน้เมอืงมากมายในราคาถูก เชน่ ไมแ้กะสลัก พระพุทธรูปไม ้ ห อ ม

แกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมอืง เครือ่งเงนิ ไข่มุก และ ห ย ก

พมา่ 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม : BEST WESTERN GREEN HILL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วดับารม ี– เชยีงใหม ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทุ กท่ าน เข า้สู่  ว ดับารมี  ให ส้ักการะพระเกศาของ

พระพทุธเจา้ ทีเ่ชือ่วา่ยงัมชีวีติอยูจ่รงิ ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุนี้ เ มื่ อ

น ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดนี้ยัง ได ้ชื่ อ

ว่าเป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตุไวม้ากทีสุ่ดดว้ยไมว่่าจะ เ ป็ น

ของพระโมคาลา  พระสารบีตุร และองคพ์ระอรหันตต์า่ง ๆ  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง 

14.

45 น. 

ออกเดนิทางกลับ เชยีงใหม ่โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD803 

(มบีรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 

16.

30 น. 

คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

Myanmar WOW!! Go Go!! 
เชยีงใหม ่- ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 

4วนั 3คนื 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 

29 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 4,000.- 12,688.- 

09 - 12 ก.พ. 62 16,888.- 16,888.- 16,888.- 4,000.- 13,188.- 

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

(เด็กทารกตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิพรอ้มพาสปอรต์ตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้ ณ วนัเดนิทาง) 
 

***โปรแกรมทวัรน์ ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 
 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร :  
 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุได ้

เชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของ

การเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทาง

บรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 

 กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม : 
 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวนั, จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยตามทีท่างสายการบนิก าหนด) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

 คา่อาหารบนเครือ่ง ทัง้ไปและกลบั 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่รถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน  

 คา่หัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** กรณีทีต่อ้งการซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม : 
 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศพัท ์, คา่ซักรดี, 

คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจาก

โรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพม่ามคีา่ธรรมเนยีม 

1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วนัท าการ ยกเวน้ หนงัสอืเดนิทางไทย 

กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางอเมรกิา กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที ่

 คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัราทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

 คา่น ากลอ้งถา่ยรูป และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 คา่เด็กหาบกระเป๋าระหวา่งน่ังรถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ รวม 500 บาท/ทา่น/ทรปิ  

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)  

 

เง ือ่นไขการจอง : 
 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลกัฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูล

เสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้  



 

4. หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

การช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนัท่านควรจดัเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด

เนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง : 
 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั

บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที่

สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทีท่า่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ และทางบรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งคนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าใหก้ับลกูคา้ (ตามเงือ่นไข 

ขอ้1-ขอ้3) ทัง้นี้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้ กับทา่นเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) โดยใชเ้วลาด าเนนิการในการคนืเงนิ 7-14 วนั ท า

การ นับจากวนัทีไ่ดรั้บเรือ่ง   

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ            
 

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ :                                             
1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ 



 

ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็น

ผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เอกสารการขอวซีา่พมา่(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 
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)้และกรุณาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลงัรูป 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทบัใหแ้นบมาในเลม่

พาสปอรต์ดว้ย 
 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในทกุกรณี ** 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
 

 ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไม่สามารถ

รับผิดชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ 

จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิ

ซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 
 
 


