
 
 

 

 

 

ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 3 วนั 2 คนื โดย

สายการบนิบางกอกแอรเ์วย(์PG) 

 
 

 

 

   
 

 

 นมสัการเจดยีช์เวดากอง ณ เมอืงยา่งกุง้ (1 ใน 5 สิ�งศกัด ิ�สทิธิ�ของพมา่)  
 ขอพรเทพทนัใจ ที�เจดยีโ์บตะทาวน ์ 
 สกัการะเจดยีช์เวมอดอว ์ณ เมอืงหงสาวด ี(1 ใน 5 สิ�งศกัด ิ�สทิธิ�ของพมา่)  
 รว่มทําบญุตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รปู ที�วดั ไจค้ะวาย  
 สกัการะพระธาตอุนิทรแ์ขวน ณ เมอืงไจโ้ท (1 ใน 5 สิ�งศกัด ิ�สทิธิ�ของพมา่)  
 ชอ้ปปิ� งสนิคา้พื�นเมอืงที�ตลาดสกอ๊ต 

       
       กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 24-26, 25-27 ส.ค. 61 10,900.- 

วนัที� 7-9, 8-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24 ก.ย. 61 13,900.- 

วนัที� 28-30 ก.ย. 61, 29 ก.ย.-1 ต.ค. 61 13,900.- 

วนัที� 5-7, 6-8, 19-21, 26-28, 27-29 ต.ค. 61 13,900.- 

วนัที� 12-14, 13-15 ต.ค. 61 15,900.- 

วนัที� 2-4, 3-5, 9-11, 10-12, 16-18, 17-19, 22-24, 23-25, 24-26 พ.ย. 61 13,900.- 

วนัที� 30 พ.ย.-2 ธ.ค. 61, 9-11, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24 ธ.ค. 61 13,900.- 

วนัที� 7-9, 8-10 ธ.ค. 61 15,900.- 

วนัที� 29-31 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค. 61-1 ม.ค. 61 18,900.- 

เร ิ�มเพยีง12,900.- 

                ราคาทวัร+์ต ั�วเครื�องบนิ 



 

 
 

 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เที�ยง คํ�า  

1. 
กรุงเทพฯ – 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 
SEDONA HOTEL (5 
STAR) or Similar 

4. 
ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) – เทพกระซบิ  
ชอ้ปปิ� งตลาดสกอ๊ต–กรุงเทพฯ 

O O ✈  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที� 1: 
กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี- วดัไจค้ะวาย – เจดยีช์เวมอดอว ์–  พระราชวงับเุรงนอง

พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

 
06.30 น. 

พรอ้มกนัณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกช ั�น 4 เคานเ์ตอร ์Fโดยมี

เจา้หนา้ที�… คอยใหก้ารตอ้นรับ 

08.45 น. 
ออกเดนิทางสูก่รงุยา่งกุง้ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที�ยวบนิที� PG701 
(มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

09.40 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ�นที�
เมยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึ�งชั�วโมง) นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30
ชั�วโมง)  

 
 

 นําทา่นตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รปู ที� วดัไจค้ะวาย สถานที�ที�มพีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษา

พระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก ทา่นสามารถนําสมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคที�วัดแหง่นี�ได ้

          
เที�ยง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุง้แมน่ํ �ายา่งคนละ 1 ตวั) 

บา่ย จากนั�นนําทา่นสกัการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดยีน์ี�เป็นสญัลกัษณ์แหง่

ความรุง่โรจนแ์หง่หงสาวด ีและนับเป็น 1 ใน 5 สิ�งศักดิ�สทิธิ�ของพมา่ คนไทย

นยิมเรยีกวา่“พระธาตมุเุตา” ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ซึ�ง

ครั �งกอ่นเป็นสถานที�ประกอบพธิศีกัดิ�สทิธิ� กอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ใน

สมยัโบราณกาล ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพมา่ รวมทั �งพระเจา้บเุรงนอง

ดว้ย และเมื�อครั �งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรง

ประทับอยูใ่นหงสาวด ีกเ็คยเสด็จมานมสัการพระเจดยีอ์งคน์ี� ยงัเคยผา่นการ

พังทลายจากแผน่ดนิไหวครั �งใหญม่าแลว้ถงึ 4 ครั �ง ทําใหป้ลยีอดของเจดยี์

องคน์ี�หกัพังลงมาแตด่ว้ยความศรัทธาที�ชาวเมอืงมตีอ่เจดยีอ์งคน์ี�จงึไดทํ้าการ

สรา้งเจดยีช์เวมอดอวข์ึ�นมาใหมใ่นปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟตุ (ตอน

แรกที�สรา้งสงู 70 ฟตุ) นับเป็นเจดยีท์ี�สงูที�สดุในพมา่สว่นปลยีอดที�พังลงมาก็

ไดต้ั �งไหวท้ี�มมุหนึ�งขององคเ์จดยีเ์พื�อใหพ้ทุธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคูไ่ปกบัเจดยีอ์งคปั์จจบุนั  ทา่น

จะไดน้มสัการ ณ จดุอธษิฐานอนัศักดิ�สทิธิ�และสามารถนําธปูไปคํ�ากบัยอดของเจดยีอ์งคท์ี�หักลงมาเพื�อเป็นสริิ

มงคล ซึ�งเปรยีบเหมอืนดั�งคํ�าจนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิ�งขึ�นไป 

 



 

 
 

 

จากนั�นนําทา่นชม พระราชวงับเุรงนอง สรา้งขึ�นในปี พ.ศ. 2109 เพื�อใชเ้ป็นศนูยก์ลางทางการปกครองและ

ใชอ้อกวา่ราชการปี พ.ศ. 2142 ในสมยัพระเจา้นันทบเุรงซึ�งพระราชวัง

เดมินั�นเคยเป็นที�ประทบัของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื�อครั �งยงัทรง

พระเยาวแ์ละถกูจับเป็นตัวประกนั มกีารคน้พบเสาและกําแพงเดมิที�ถกู

ฝังอยูใ่นดนิรัฐบาลพมา่จงึไดทํ้าการขดุคน้และสรา้งพระราชวังบเุรง

นองขึ�นมาใหม ่โดยถอดแบบจากของเดมิซึ�งพระตําหนักที�ประทับ

บรรทมสทีองเหลอืงอรา่มที�ดโูดดเดน่ชวนมองในรปูแบบ

สถาปัตยกรรมพมา่และทอ้งพระโรงที�ใชอ้อกวา่การกด็โูดดเดน่ดว้ย

สถาปัตยกรรมพมา่สทีองเหลอืงอรา่มทั �งภายนอกและภายใน 

 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่ คมิปนูแคม้ป์ (เชงิเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง ระหวา่งทางทา่นจะ

เห็นแม่นํ�าสะโตง ซึ�งเป็นแม่นํ�าที�มคีวามสัมพันธก์ับพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยงิพระแสงปืนขา้ม

แมนํ่�าที�กวา้งใหญน่ี�ไปตอ้งแมท่ัพพมา่ จนไดร้ับชยัชนะ 

 ถงึคมิปนูแคม้ป์ หยดุพักเปลี�ยนรถเป็นรถบรรทกุหกลอ้ขึ�นบนภเูขาไจก้โ์ท เพื�อเดนิทางสูโ่รงแรมที�พัก ระหวา่ง

ทางชมทัศนยีภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง  (น ั�งรถบรรทกุขึ�นไปจนถงึจดุบนสดุของภเูขาไจก้โ์ทที�เป็น

ที�ต ั�งของพระธาตอุนิทรแ์ขวน ***ในกรณีคณะทวัรเ์ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น สําหรบัรถบรรทกุขึ�นบน

พระธาตอุนิทรแ์ขวน ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใิชร้ถรว่มกบัคณะอื�น ซื�งอาจใชเ้วลาพอสมควร****)

พเิศษ!!!!เพิ�มฟรฟีรนี ั�งกระเชา้ไฟฟ้าขึ�นพระธาตอุนิทรแ์ขวน(1 เที�ยว) เพื�อบรกิารนกัทอ่งเที�ยวขึ�นไป

ไหวพ้ระธาตสุะดวกสบายขึ�น ใชเ้วลาเพยีง 10 นาท ีจากสถานเีขาฤษขี ึ�นไปถงึสถานอีงคพ์ระธาต(ุใน

กรณีที�กระเชา้ปิดจะทําการน ั�งรถขึ�นถงึจดุสงูสดุตามปกตแิละไมม่กีารคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆให)้ 

 

 
         รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที�พกั 

คํ�า          เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั YOE YOE LAY HOTEL หรอื KYAIKHTO HOTEL 

 

เชญิชมทัศนยีภาพงดงาม ตื�นตาตื�นใจกบั “พระธาตอุนิทรแ์ขวน” (ซึ�งอยูใ่กลท้ี�พักมากใชเ้วลาเดนิเพยีง 10 

นาท)ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน ตั �งอยูท่ี�เมอืงไจโ้ท อําเภอสะเทมิ เขตรัฐมอญของประเทศพมา่ อยูบ่นยอดเขา 
เหนอืระดับนํ�าทะเล 3,615 ฟตุ มลีักษณะเดน่เป็นกอ้นหนิสทีองขนาดใหญ ่ตั �งอยูบ่นหนา้ผาสงูชนัอยา่งหมิ�น

เหม ่เหมอืนจะหลน่และทา้ทายแรงดงึดดูของโลกโดยไมต่กลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิ�งศักดิ�สทิธิ� ที�ชาวพมา่ตอ้ง
ไปสกัการะ   และยงัเป็นพระธาตปุระจําปีจอ (สนัุข) ที�คนเกดิปีนี�ตอ้งไปนมสัการสกัการะครั �งหนึ�งในชวีติ 
 

หลังอาหารเย็นเชญิทา่นไปสกัการะพระธาต ุตามอธัยาศัย นมสัการ เทพทนัใจพระธาตอุนิทรแ์ขวน ซึ�งเป็น 
นักพรตที�มคีวามศักดิ�สทิธอ์กีแหง่หนึ�ง ทา่นสามารถนั�งสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะสกัการะกลางแจง้
เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงที�ยื�นสูพ่ระเจดยีไ์จโ้ท  ควรเตรยีมเสื�อกนัหนาว  หรอืกนัลม หรอืผา้หม่ ผา้พันคอ 
เบาะรองนั�งเพราะพื�นที�นั�งมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี�เปิดตลอดคนื  (แตป่ระตเูหล็กที�เปิดสําหรับบรุษุที�เขา้
ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00น.)พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี� เป็นที�มาและแรงบนัดาลใจของกวซีไีรส ์ปี 

พทุธศักราช 2534 มาลา คําจันทร ์ที�แตง่วรรณกรรม เรื�อง “เจา้จันทผ์มหอม   นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน” 

 



 

 
 

 

 
 

 

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

เชา้ตรู ่

เชญิทา่นสกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวนหรอืถวายอาหารพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทา่นจะพบกบับรรยากาศยามเชา้
ที�สดชื�น ทวิทศันง์ดงาม ความศรัทธาของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่ สกัการะสิ�งศักดิ�สทิธิ�บนภเูขา ถา่ยภาพและ
ชมทศันยีภาพรอบ ๆ พระธาต ุพสิจูนค์วามมหัศจรรยว์า่พระธาตอุงคน์ี�ตั �งอยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไมล่ม้หรอืหลน่ลง
มาการที�กอ้นหนิสทีองวางหมิ�นเหมบ่นหนา้ผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื�อมองจากดา้นลา่งขึ�นไปกด็คูลา้ย
กบัลอยอยูเ่หนอืหนา้ผา ราวกบัพระอนิทรนํ์าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอศัจรรยเ์จดยี ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 เก็บสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางกลบัสู ่หงสาวดตีามเสน้ทางเดมิ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง  

เที�ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารเมอืงหงสาวด ี (กุง้แมนํ่�ายา่งคนละ 1 ตวั) 

บา่ย นําทา่นสกัการะพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีวเป็นที�เคารพนับถอืของ
ชาวพมา่ มคีวามยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึ�นโดยพระเจา้มคิทปิ
ปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรอืงอํานาจ มพีทุธลักษณะงดงาม โดย
จะวางพระบาทเหลื�อมพระบาทตา่งจากพระพทุธไสยาสนข์องไทยที�นยิม
วางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลังพระองคม์ภีาพวาดที�สวยงาม เมื�อครั �งกอ่น
พระพธุรปูองคน์ี�ถกูปลอ่ยใหท้รดุโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิ
ทา่มกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมื�อองักฤษสรา้งทางรถไฟสายพมา่ 
จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี� จากนั�นในปี พ.ศ. 2491 หลังพมา่ไดร้ับเอกราชก็
มกีารบรูณปฏสิงัขรณ์ใหม ่โดยทาสแีละปิดทองใหม ่จนกลายเป็นพระพทุธรปูที�สวยงามในปัจจบุนั   อกีทั �งยงั
สามารถเลอืกซื�อของฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั ไมจ้ันทรห์อม  ผา้ปักพื�นเมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรปูตา่งๆ   
 
  



 

 
 

 

 
จากนั�นนําทา่นชม เจดยีไ์จปุ๊่ น ซึ�งมอีายมุากกวา่ 500 ปี เป็นพระพธุรปู

ปางมารวชิยัขนาดใหญ ่มลีกัษณะเป็นพระพทุธรปูปางประทับนั�ง

โดยรอบทั �ง 4 ทศิ ที�มคีวามงดงามเป็นเอกลักษณ์ของศลิปะแบบมอญ 

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

กสุนัโธ (ทศิตะวันออก)และพระมหากสัสปะ (ทศิตะวันตก)สรา้งโดยสี�

สาวพี�นอ้งที�อทุศิตนใหก้บัพระพทุธศาสนาสรา้งพระพทุธรปูแทนตนเอง 

และสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับรุษุเพศ ซึ�งมพีระพทุธรปูองคห์นึ�งไดเ้กดิ

พังทลายและไดม้กีารบรูณะใหมทํ่าใหพ้ระพทุธรปูองคน์ี�มลีักษณะ

สวยงามแตกตา่งไปจากองคอ์ื�นๆ 

ทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงยา่งกุง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั�วโมง) หลังจากนั�นนําทา่นสกัการะ พระ
พุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีซ ึ�งเป็นพระนอนที�มคีวามสวยงามที�สดุและดวงตาสวยที�สดุของประเทศพมา่ที�บรเิวณ
พระบาทมภีาพวาดรปูสรรพสิ�ง อนัลว้นเป็นมิ�งมงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละองคใ์น 
บรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรปูอฎัจตุรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีักษณะซอ้นกนัซึ�ง
แตกตา่งกบัศลิปะของไทย 

 นําทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ เป็นเจดยีท์องคําที�งดงาม ตั �งเดน่
เป็นสงา่อยูก่ลางเมอืงยา่งกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เมด็ ทบัทมิ นลิ และบษุราคัมอกี 
2,317 เมด็  มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยูนํ่�าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพมา่จะใชท้องคํา

แทต้เีป็นแผน่ปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองคําที�ใชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นี�
มากมายมหาศาลกวา่ทองคําที�เก็บอยูใ่นธนาคารชาตอิงักฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยี์
องคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตสูี�ดา้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย 
ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจําปีเกดิปี
มะเมยี และยงัเป็น 1ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ ซึ�งมทีั �งผูค้นชาวพมา่ และชาวตา่งชาตพิากนัสกัการะ

ทั �งกลางวันและกลางคนือยา่งไมข่าดสาย ณ ที�แหง่นี�มสีถาปัตยกรรมที�สวยงามอยา่งน่าอศัจรรย ์ไมว่า่จะเป็น
ความงามของวหิารทศิที�ทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั �นๆ ที�เรยีกวา่ พยาธาต ุราย
รอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

 
    วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ์ 

ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหาง

ยาว 

หนูหาง

ส ั�น 

พยา

นาค 

 

คําสวดบูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจําคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคีําสวดบูชาดงันี� 

ชมพทูเีป  วะระฐาเน  สงิคตุตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกุสนัธงั  สุวณัณะทณัฑงั  ธาตโุย  ฐสั
สะต ิ ทตุยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ตะตยิงั  กสัสะปงั  พุทธะจวีะรงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ  
จะตตุถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ปัญจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมงั  ธาตโุย 
อะหงั วนัทามทิรูะโต  ฯ 
 



 

 
 

 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   

        นําคณะเขา้สูท่ี�พัก SEDONA HOTEL(ระดบั 5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที� 3: ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) – เทพกระซบิ – ชอ้ปปิ� งตลาดสกอ๊ต –กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นมสัการ เจดยีโ์บตะทาวนซ์ ึ�งโบตะทาวน ์แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวนน์ี�และ
ทรงนําพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นที�จะนําไปบรรจทุี�เจดยีช์เวดา
กองและเจดยีสํ์าคญัอื�นๆ เมื�อเดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็น
พระเกศาธาตไุดอ้ยา่งใกลช้ดิ  นอกจากนี�ยงัมสี ิ�งที�น่าชมภายใน
บรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพุธรปูทองคาํ ประดษิฐานในวหิารดา้น
ขวามอื เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยัที�มลีกัษณะงดงามยิ�งนัก ตาม
ประวัตวิา่เคยประดษิฐานอยูใ่นพระราชวังมณัฑะเลย ์ครั �งเมื�อพมา่ตก
เป็นอาณานคิมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลื�อนยา้ยไปยงั
พพิธิภณัฑก์ลัป์กตัตาในอนิเดยี ทําใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่าย
พนัธมติรที�ถลม่พระราชวังมณัฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรปู
องคน์ี�ถกูจัดแสดงที�พพิธิภณัฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้น
ซา้ยมอืจะเป็นรปูปั�น นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึ�งชาวพมา่รวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยที�เชื�อ
วา่เมื�ออธษิฐานสิ�งใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจจากนั�นนําทา่น  
 

สกัการะ เทพกระซบิ “อะมาดอวเ์มี�ยะ”ตามตํานานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ที�เกดิศรัทธาในพทุธ

ศาสนาอยา่งแรงกลา้รกัษาศลี ไมย่อมกนิเนื�อสตัวจ์นเมื�อสิ�นชวีติไปกลายเป็นนัตซึ�งชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นั
มานานแลว้ การบชูานั�นจะตอ้งกระซบิขอพรที�ขา้งหเูบาๆ และบชูาดว้ยมะพรา้ว  กลว้ยนากที�เขาจัดไวเ้ป็นชดุแลว้ 

นอกจากนี�ยังนยิมบชูาดว้ยนํ�านม และขา้วตอก รวมทั �งดอกไม ้ ซึ�งมักจะเป็นดอกมหาหงส ์ที�คนพมา่นยิมใชบ้ชูาพระ

กนัทั�วไป  

เที�ยง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
บา่ย 

จากนั�นนําทา่นเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงที�ตลาด“สกอ๊ตมารเ์ก็ต”ซึ�งสรา้งเมื�อครั �งพมา่ยงัคงเป็นอาณานคิมของ
ประเทศองักฤษใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื�อสนิคา้ที�ระลกึพื�นเมอืงมากมายในราคาถกู เชน่ ไมแ้กะสลกั
พระพทุธรปูไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพื�นเมอืง เครื�องเงนิ ไขม่กุ และหยกพมา่ 

18.20 น. 
ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรแ์อรเ์วย ์เที�ยวบนิที� PG704(มบีรกิาร

อาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

20.15 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

***ในกรณีคณะทวัรเ์ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น สําหรบัรถบรรทกุขึ�นบนพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทางบรษิทัฯขอสงวน

สทิธใิชร้ถรว่มกบัคณะอื�น ซื�งอาจใชเ้วลาพอสมควร**** 

 
 
 
 



 

 
 

 

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

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ราคาไมร่วมตั�ว

เครื�องบนิ 

24-26 สงิหาคม 2561 10,900.- 10,900.- 10,900.- 4,500.- 9,000 

25-27 สงิหาคม 2561 10,900.- 10,900.- 10,900.- 4,500.- 9,000 

07-09 กนัยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

08-10 กนัยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

14-16 กนัยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

15-17 กนัยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

21-23 กนัยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

22-24 กนัยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

28-30 กนัยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

29 ก.ย.-1 ต.ค. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

05-07 ตลุาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

06-08 ตลุาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

12-14 ตลุาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,200 

13-15 ตลุาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,200 

19-21 ตลุาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

26-28 ตลุาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

27-29 ตลุาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

02-04 พฤศจกิายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

03-05 พฤศจกิายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

09-11 พฤศจกิายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

10-12 พฤศจกิายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

16-18 พฤศจกิายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

17-19 พฤศจกิายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

22-24 พฤศจกิายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 



 

 
 

 

23-25 พฤศจกิายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

24-26 พฤศจกิายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

30 พ.ย.-2 ธ.ค. 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

07-09 ธันวาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,200 

08-10 ธันวาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,200 

09-11 ธันวาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

14-16 ธันวาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

15-17 ธันวาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

21-23 ธันวาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

22-24 ธันวาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

29-31 ธันวาคม 2561 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 9,700 

30 ธ.ค.61-1 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 9,700 

*** ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ทา่นละ 3,000 ราคานี�รวมรายการทวัร ์ตั�วเครื�องบนิ*** 

 

*** ราคานี� เป็นราคาโปรโมชั�นไมม่รีาคาเด็ก 2-11 ปี *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถ ิ�น 

รวม 500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร*์** 

   เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไม่วา่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยที�ทาง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัด

หยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทาง

อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ขึ�นอยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิัยตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ) 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วัน

กอ่นการเดนิทาง  

 เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ 

 ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั �ง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายใดๆ ทั �งสิ�น  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเที�ยวเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม  

 



 

 
 

 

 คา่ตั�วเครื�องบนิชั �นนักทอ่งเที�ยว ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวน

วันจํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายที�ทางสายการบนิกําหนด) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) และไมเ่กนิ 20 กก. (Nok Air) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ พรอ้มคนขับรถที�ชํานาญเสน้ทาง 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 คา่รถขึ�นพระธาตอุนิทรแ์ขวน  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่น

ละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

เบี�ยประกันเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบี�ยประกันเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ(มนิบิาร,์ นํ�าดื�ม, บหุรี�, เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีม

หนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยื�นวซีา่เขา้ประเทศพมา่มคีา่ธรรมเนยีม 1,600 

บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยื�นวซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยื�นวซีา่ 5-7 วันทําการ ยกเวน้ หนงัสอืเดนิทางไทย กมัพชูา ลาว 

เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยื�นวซีา่ 

 คา่หอ้งพักเดี�ยวตามอัตรา 

 คา่นํากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมัคคเุทศก)์ 

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ�นและทปิพนักงานขับรถ รวม 500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

 

เง ื�อนไขการจอง  

 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั�วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ที�ที�ดแูลเสน้ทาง ที�นั�ง

จะยนืยันเมื�อไดร้ับ เงนิมัดจําแลว้เทา่นั�น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากทา่นที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั �ง หากออกบัตร

โดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 

4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด  

 

การชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด

เนื�องจากทางบรษิทัตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พกัและต ั�วเครื�องบนิมฉิะน ั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 



 

 
 

 

  

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน  เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 
4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ�ในการคนืคา่มัดจําทั �งหมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�บรษิทัฯ

กําหนดไว ้(10ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระ
คา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยัง
คณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
และคา่ใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ�นตามจรงิ ในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวร์
หรอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักคา่บรกิารยื�นวซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั�ว
เครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�
เกดิขึ�นแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 
9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื�องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื�นในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 
10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวน

สทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 
 

 ขอ้มลูเพิ�มเตมิ  

เร ื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื�อนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่ง

ที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดที�นั�งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซง

ได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการ     ออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตั�ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบ

ของสายการบนิเทา่นั�น 

2. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั�วเครื�องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การเรยีก

เก็บคา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิ  และรอ Refund 

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

4. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที�สายการบนิ   กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรี่างกาย

แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ช่

ผูท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยูก่ับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เช็คอนิ

เทา่นั�น 

เร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู ่ (Twin/Double) และ

หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวน

สทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยน

หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

  เอกสารการขอวซีา่พมา่(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิี�ไมไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัทําการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

- ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รปูถา่ย 

- รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิ�ว จาํนวน 3 ใบ (ใชร้ปูสพีื�นหลงัขาวเทา่น ั�น ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติ�กเกอรใ์ชไ้มไ่ด)้และกรณุา

เขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรปู 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรต์ตา่งชาตทิี�เดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยที�มตีราประทับใหแ้นบมาในเลม่พาสปอรต์

ดว้ย 



 

 
 

 

 

**ในกรณีที�มพีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพื�อป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในทกุกรณี ** 

 

 

 

 

   ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ�งรว่มเดนิทาง 

 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที�มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที�

ทอ่งเที�ยวพรอ้มทั �งการสัมมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใน

อบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การ

ผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเที�ยวบนิ, 

สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตู 

รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึ�งอยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทั �งใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงื�อนไข

ที�บรษัิทฯ ที�รับประกันในกรณีที�ผูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื�นที�มกีาร

ปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึมสีิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีาร

เปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั �งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั �งนี�การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะ

ยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ�งรว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 


