
 
 
 
 

เร่ิมต้นเพียง 14,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง มนีาคม-สิงหาคม 2563  
ย่างกุง้ | หงสาวดี | เจดียช์เวมอวด์อว ์(พระธาตมุเุตา)  | พระธาตอุนิทรแ์ขวน  
วดัไจค้ะวาย | พระราชวงับเุรงนอง | พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนยิม้หวาน) 
ตลาดสก๊อต | เจดียโ์บตะทาวน ์(พระพทุธรูปทองคาํ-เทพทนัใจ-เทพกระซบิ) 

เจดียช์เวดากอง | พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี (พระนอนตาหวาน) | วดังาทตัจี | วดับารมี   
แถมฟรี!! จีเ้ทพทนัใจ ผ่านพิธีปลุกเสก 

เสริมสิริมงคล บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า พระธาตุอินทรแ์ขวน l  เจดียช์เวดากอง  
 เจดียช์เวมอรด์อร ์ 

 

เชยีงใหม่บนิตรง พม่า แรงบุญ แรงศรัทธา ยา่งกุ้ง หงสา  
พระธาตุอนิทรแ์ขวน 3 วัน 2 คนื  



 
 
 
 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. เชียงใหม ่(ท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม)่ - ย่างกุง้ (ท่าอากาศยานนานาชาตมิงิกาลาดง) (PG723 : 11.40-12.35) 
เชียงใหม-่ย่างกุง้-หงสาวด-ีเจดียช์เวมอวด์อว ์(พระธาตมุเุตา) -นั่งกระเชา้ขึน้พระธาตอุินทรแ์ขวน-พระธาตอุินทรแ์ขวน  

วนัท่ี 2.   พระธาตอุินทรแ์ขวน- หงสาวด-ี วดัไจค้ะวาย -พระราชวงับเุรงนอง- พระนอนชเวตาเลียว  (พระนอนยิม้หวาน )-ย่างกุง้-
ตลาดสก๊อต-เจดียโ์บตะทาวน ์(พระพทุธรูปทองคาํ-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ)-เจดียช์เวดากอง 

วนัท่ี 3.  ย่างกุง้-พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี (พระนอนตาหวาน )-วดังาทตัจี  -วดับารมี-ย่างกุง้ (ท่าอากาศยานนานาชาติ มงิกาลา
ดง) - เชียงใหม ่(ท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม)่ ( PG724 : 13.10-15.05)   

 

 

วันที ่1 
เชียงใหม่ (ทา่อากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่ ) - ย่างกุ้ง (ทา่อากาศยานนานาชาตมิงิ
กาลาดง) (PG723 : 11.40-12.35)เชียงใหม่ -ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดยีช์เวมอวด์อว์  (พระ
ธาตุมุเตา)-น่ังกระเช้าขึน้พระธาตุอินทรแ์ขวน-พระธาตุอินทรแ์ขวน 

09.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์
โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน  

11.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบนิกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG723 

(มีบรกิารอาหารและนํา้ดื่มบนเครื่อง) 
12.35 น. เดนิทางถึง  ท่าอากาศยาน นานาชาติ มิงกาลาดง  กรุงย่างกุ้ง  ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  

เดนิทางสู่  เมืองหงสาวดี  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  1 ชั่วโมง  30 นาที  (เวลาทอ้งถิ่นท่ีพมา่ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่
ชั่วโมง) 

 นาํท่านสกัการะ พระเจดยีช์เวมอดอว์  เจดียนี์เ้ป็นสญัลกัษณแ์ห่งความรุง่โรจนแ์ห่งหงสาวดี และนบัเป็น 1 ใน 5 สิง่
ศกัดิส์ทิธิข์องพมา่ คนไทยนิยมเรียกวา่ “พระธาตมุเุตา ” ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ซึ่งครัง้ก่อนเป็น
สถานท่ีประกอบพธีิศกัดิส์ทิธิ์  ก่อนออกศกึของบรูพกษัตรยิ์  ในสมยัโบราณกาล  ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรือพมา่  
รวมทัง้พระเจา้บเุรงนองดว้ย  และเม่ือครัง้สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา  ทรงประทบัอยู่ในหง
สาวด ีก็เคยเสดจ็มานมสัการพระเจดียอ์งคนี์ ้ ยงัเคยผา่นการพงัทลายจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถึง  4 ครัง้ ทาํให้
ปลียอดของเจดียอ์งคนี์ห้กัพงัลงมา แตด่ว้ยความศรทัธาท่ีชาวเมืองมีตอ่เจดียอ์งคนี์ ้  จึงไดท้าํการสรา้งเจดียช์เวมอดอว์  
ขึน้มาใหมใ่นปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถึง 374 ฟตุ นบัเป็นเจดียท่ี์สงูท่ีสดุในพมา่ สว่นปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท่ี้มมุ
หนึ่งขององคเ์จดียเ์พ่ือใหพ้ทุธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคูไ่ปกบัเจดียอ์งคปั์จจบุนั   ท่านจะไดน้มสัการ  ณ จดุ
อธิษฐานอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละสามารถนาํธปูไปคํา้กบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมา เพ่ือเป็นสริมิงคล  ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค ํา้
จนุชีวติใหเ้จรญิรุง่เรืองยิ่งขึน้ไป 

 

 
 นาํท่านออกเดนิทางสู ่คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหวา่งทางท่านจะเห็นแมน่ํา้



 
 
 
 

สะโตง ซึ่งเป็นแมน่ํา้ท่ีมีความสมัพนัธก์บัพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยิงพระแสงปืนขา้มแมน่ํา้ท่ีกวา้งใหญ่นีไ้ป
ตอ้งแมท่พัพมา่ จนไดร้บัชยัชนะ ถึงคมิปนูแคม้ป์ หยดุพกัเปล่ียนรถเป็นรถบรรทกุหกลอ้ขึน้บนภเูขาไจก้โ์ท จนถึงสถานี
กระเชา้ไฟฟา้ นาํทกุท่าน น่ังกระเช้า  ขึน้สูพ่ระธาตอุินทรแ์ขวนเพ่ือใหล้กูคา้ไดช้มทศันียภาพความสวยงาม จากมมุสงู
แบบพาโนรามา ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที (รวมคา่กระเชา้ขาขึน้แลว้)  
**หมายเหต ุในกรณีกระเชา้ปิดหรือสภาวะอากาศ รวมถึงเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ท่ีไมส่ามารถควบคมุและคาดการณล์ว่งหนา้
ได ้จะเปล่ียนเป็นขึน้รถบรรทกุแทน โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงินทกุกรณี** 

 

 
 เชิญชมทศันียภาพงดงาม  ตื่นตาตื่นใจกบั  พระธาตุอินทรแ์ขวน  (ซึ่งอยู่ใกลท่ี้พกัมากใชเ้วลาเดนิเพียง  10 นาที)พระ

ธาตอุินทรแ์ขวน  ตัง้อยู่ท่ีเมืองไจโ้ท  อาํเภอสะเทิม  เขตรฐัมอญของประเทศพมา่  อยู่บนยอดเขา  เหนือระดบันํา้ทะเล  
3,615 ฟตุ มีลกัษณะเดน่เป็นกอ้นหินสีทองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูชนัอย่างหมิน่เหม่ เหมือนจะหลน่และทา้ทาย
แรงดงึดดูของโลกโดยไมต่กลงมา นบัเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ท่ีชาวพมา่ตอ้งไปสกัการะ    และยงัเป็นพระธาตปุระจาํปี
จอ ท่ีคนเกิดปีนีต้อ้งไปนมสัการสกัการะครัง้หนึ่งในชีวติ 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพั่ก 
 หลงัอาหารเย็นเชิญท่านไปสกัการะพระธาต ุตามอธัยาศยั นมสัการ เทพทันใจพระธาตุอินทรแ์ขวน ซึ่งเป็น นกัพรตท่ี

มีความศกัดิส์ทิธอี์กแห่งหน่ึง ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะสกัการะกลางแจง้เป็นเวลานาน
บรเิวณระเบียงท่ีย่ืนสูพ่ระเจดียไ์จโ้ท ควรเตรียมเสือ้กนัหนาว หรือกนัลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนั่งเพราะพืน้ท่ีนั่ง
มีความเย็นมาก พระเจดียอ์งคนี์เ้ปิดตลอดคืน (แตป่ระตเูหลก็ท่ีเปิดสาํหรบับรุุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 
22.00น.) พระธาตอุินทรแ์ขวนนี ้เป็นท่ีมาและแรงบนัดาล ใจของกวีซีไรส ์ปี พทุธศกัราช 2534 มาลา คาํจนัทร ์ท่ีแตง่
วรรณกรรม เร่ือง “เจา้จนัทผ์มหอม นิราศพระธาตอุินทรแ์ขวน” 

ทีพั่ก โรงแรม : KYAIKHTO HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

วันที ่2 พระธาตุอินทรแ์ขวน -หงสาวดี -วัดไจ้คะวาย -พระราชวังบุเรงนอง -พระนอนชเวตา
เลียว  (พระนอนยิม้หวาน )-ย่างกุ้ง -ตลาดสก๊อต -เจดยีโ์บตะทาวน์  (พระพุทธรูป
ทองคาํ-เทพทนัใจ-เทพกระซบิ)-เจดยีช์เวดากอง 

เช้าตรู่ เชิญท่านตักบาตรกับองคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน  ( 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ) การตกับาตร  ณ องค์



 
 
 
 

พระธาตอุินทรแ์ขวนเปรียบเสมือนไดต้ดับาตรกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ นบัเป็นสิง่อศัจรรยข์องโลก  และเชิญ
สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิบ์นภเูขา ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบ  ๆ องคพ์ระธาตุ  พสิจูนค์วามมหศัจรรยว์า่พระธาตอุงคนี์ ้
ตัง้อยู่ไดอ้ย่างไร  โดยไมล่ม้หรือหลน่ลงม าการท่ีกอ้นหินสีทองวางหมิน่เหมบ่นหนา้ผามานานนบัพนัปี  โดยเฉพาะเม่ือ
มองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดคูลา้ยกบัลอยอยู่เหนือหนา้ผา  ราวกบัพระอินทรน์าํไปแขวนไวก้ลางอากาศนบัเป็นอศัจรรย์
เจดีย ์และทาํบญุใสบ่าตรพระสงฆไ์ดท่ี้บรเิวณหนา้โรงแรมท่ีพกั 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนัน้ใหท้่านไดเ้ก็บสมัภาระแลว้ออกเดนิทางกลบัสู ่หงสาวดี ตามเสน้ทางเดมิ 

 นาํท่านตกับาตรพระสงฆ์ นบัรอ้ย รูป ท่ี วัดไจ้คะวาย  สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป  ศกึษาพระไตรปิฎกเป็น
จาํนวนมาก เม่ือถึงเวลาเพลจะมีพระสงฆ ์สามเณรเดนิแถวกนัเขา้สูห่อ้งฉนัเพล ระหวา่งนัน้ท่านสามารถนาํสมดุ  ปากกา 
ดนิสอไปบรจิาคท่ีวดัแห่งนีไ้ด ้ณ วดันีน้อกจากจะไดต้กับาตรแลว้ ทกุท่านสามารถถวายปัจจยั หรือ ถวายเขา้สาร 

 
 เดนิทางถึง เมืองหงสาดี นาํทกุท่านชม พระราชวังบุเรงนอง  สรา้งขึน้ในปี  พ.ศ. 2109 เพ่ือใชเ้ป็นศู   นยก์ลางทางการ

ปกครองและใชอ้อกวา่ราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมยัพระเจา้นนัทบเุรง ซึ่งพระราชวงัเดมินัน้เคยเป็นท่ีประทบัของสมเดจ็
พระนเรศวรมหาราช เม่ือครัง้ยงัทรงพระเยาวแ์ละถกูจบัเป็นตวัประกนั  มีการคน้พบเสาและกาํแพงเดมิท่ีถกูฝังอยู่ในดนิ  
รฐับาลพมา่จึงไดท้าํการขดุคน้และสรา้งพระราชวงับเุรงนองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดมิ 

 

 
 นาํท่านสกัการะ  พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว  เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพมา่  มีความยาว  60 เมตร  สงู 17 เมตร 

สรา้งขึน้โดยพระเจา้มคิทิปปะ  ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอาํนาจ  มีพทุธลกัษณะงดงาม  โดยจะวางพระบาท
เหล่ือมพระบาทตา่งจากพระพทุธไสยาสนข์องไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกนั  ดา้นหลงัพระองคมี์ภาพวาดท่ีสวยงาม  
เม่ือครัง้ก่อนพระพธุรูปองคนี์ถ้กูปลอ่ยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก  จนถึงปี  พ.ศ. 2424 เม่ือ
องักฤษสรา้งทางรถไฟสายพมา่  จึงไดพ้บพระน อนองคนี์ ้  จากนัน้ในปี  พ.ศ. 2491 หลงัพมา่ไดร้บัเอกราชก็มีการ
บรูณปฏิสงัขรณใ์หม ่โดยทาสีและปิดทองใหม่  จนกลายเป็นพระพทุธรูปท่ีสวยงามในปัจจบุนั    อีกทัง้ยงัสามารถเลือก
ซือ้ของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ไมจ้นัทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมือง ผา้พมิพเ์ป็นรูปตา่งๆ   

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 หลงัจากนัน้นาํท่านเดนิทางเขา้สูเ่มืองย่างกุง้ 



 
 
 
 

 นาํท่านเลือกซือ้สนิคา้พืน้เมืองท่ี ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต  ซึ่งสรา้งเม่ือครัง้พมา่ยงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ  
ใหท้่านไดเ้ลือกชมและเลือกซือ้สนิคา้ท่ีระลกึพืน้เมืองมากมายในราคาถกู เช่น ไมแ้กะสลกั  พระพทุธรูปไมห้อมแกะสลกั  
แปง้ทานาคา ผา้ปักพืน้เมือง เครื่องเงิน ไขม่กุเซา้ทซี์ และหยกพมา่  
(ตลาดสก๊อตปิดทกุวนัจนัทรแ์ละเทศกาลวนัสงกรานต)์ 

 

 
 นาํท่านนมสัการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ซึ่งโบตะทาวน ์แปลวา่ เจดียน์ายทหาร  1,000 นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บตะทาวนนี์แ้ละ

ทรงนาํพระธาต ุไว ้1 เสน้ ก่อนท่ีจะนาํไปบรรจท่ีุเจดียช์เวดากองและเจดียส์าํคญัอ่ืนๆ  เม่ือเดนิเขา้ไปในเจดียส์ามารถ
มองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ิด   
สกัการะขอพร พระพุธรูปทองเหลือง ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามือ เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัท่ีมีลกัษณะงดงาม
ยิ่งนกั ตามประวตัวิา่เคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวงัมณัฑะเลย ์ครัง้เม่ือพมา่ตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 
ถกูเคล่ือนยา้ยไปยงัพพิธิภณัฑก์ลัป์กตัตาในอินเดีย  ทาํใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่ายพนัธมติรท่ี ถลม่
พระราชวงัมณัฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรูปองคนี์ถ้กูจดัแสดงท่ีพพิธิภณัฑว์กิตอเรียและแอลเบริต์   
จากนัน้นาํทกุท่านขอพร นัตโบโบย ีหรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพมา่รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยท่ีเช่ือวา่เม่ือ
อธิษฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 
สกัการะ เทพกระซิบ  อะมาดอวเ์ม๊ียะ  ตามตาํนานกลา่ววา่  นางเป็นธิดาของพญานาค  ท่ีเกิดศรทัธาในพทุธศาสนา
อย่างแรงกลา้รกัษาศีล  ไมย่อมกินเนือ้สตัวจ์นเม่ือสิน้ชีวติไปกลายเป็นนตัซึ่งชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้  
การบชูานัน้จะตอ้งกระซิบขอพรท่ีขา้งหเูบาๆ และ 

 

 
 จากนัน้นาํท่านสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ูบ่า้นคูเ่มืองพมา่  เป็นเจดียท์องคาํท่ีงดงาม  ตัง้เดน่

เป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสงู 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร  544 เมด็ ทบัทิม นิล และบษุราคมัอีก  2,317 เมด็  
มหาเจดียช์เวดากองมีทองคาํโอบหุม้อยู่น ํา้หนกัถึง 1,100 กิโลกรมั  โดยช่างชาวพมา่จะใชท้องคาํแทต้ีเป็นแผน่ปิดองค์
เจดียไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองคาํท่ีใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนีม้ากมายมหาศาลกวา่ทองคาํท่ีเก็บอยู่
ในธนาคารชาตอิงักฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ นบัรอ้ยองค์  มีซุม้ประตส่ีูดา้น  ยอด
ฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย  ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตขุอง
พระพทุธเจา้จาํนวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจาํปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ 

 วันเกิด อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน ศุกร ์ เสาร ์
สัตวสั์ญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหาง พญานาค  



 
 
 
 

 คาํสวดบูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 
เป็นพระธาตปุระจาํคนเกิดปีมะเมีย (มา้) มีคาํสวดบชูาดงันี  ้

ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตโุย  ฐัสสะต ิ ทุตยิัง  
โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตโุย  ฐัสสะต ิ ตะตยิัง  กัสสะปัง  พุทธะจีวะรัง  ธาตโุย  ฐัสสะต ิ  จะตตุถัง  โคตะมะ อัฎฐะ
เกศะ  ธาตโุย  ฐัสสะต ิ ปัญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  ธาตโุย อะหัง วันทามิทูระโต  ฯ 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ทีพั่ก โรงแรม : Summit Parkview  หรือระดับเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว   
วันที ่3 ยา่งกุง้- พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี (พระนอนตาหวาน )-วดังาทตัจี -วดับารมี- ยา่งกุง้ (ทา่อากาศยาน

นานาชาติมิงกาลาดง) - เชียงใหม่ (ทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) ( PG724 : 13.10-15.05)   
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 หลงัจากนัน้นาํท่านสกัการะ  พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตยี  ซึ่งเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสดุและดวงตาสวยท่ีสดุ
ของประเทศพมา่ท่ีบรเิวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิง่ อนัลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัร
ขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท  และลอ้มดว้ยรูปอฎัจตุรสตกมงคล  108 ประการ  พระบาทมีลกัษณะซอ้นกนั
ซึ่งแตกตา่งกบัศลิปะของไทย 

 

 
 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู ่ วัดงาทัตจ ี (Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพธุรูปองคใ์หญ่ คือหลวงพอ่งาทตัจี แปลวา่ 

หลวงพอ่ท่ีสงูเท่าตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตรยิ ์เครื่องทรงเป็น
โลหะ สว่นเครื่องประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายตา่งๆ จาํลองแบบมาจาก
พระพทุธรูปทรงเครื่องสมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑเลย)์ 

 

 
 นาํทกุท่านเขา้สู ่วัดบารมี ใหส้กัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้  ท่ีเช่ือวา่ยงัมีชีวติอยู่จรงิ  ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนีุเ้ม่ือ



 
 
 
 

นาํมาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคล่ือนไหวไดอี้กทัง้วดันีย้งัไดช่ื้อวา่เป็นท่ีเก็บองคพ์ระบรมสารีรกิธาตไุวม้ากท่ีสดุดว้ย
ไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบตุร และองคพ์ระอรหนัตต์า่ง ๆ 

 

 
 สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตมิิงกาลาดง 

13.10 น. ออกเดนิทางกลบั เชยีงใหม่ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG724 
(มีบรกิารอาหารและนํา้ดื่มบนเครื่อง) 

15. 05 น. คณะเดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
  

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง พม่า แรงบุญ แรงศรัทธา ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทรแ์ขวน 
3 วัน 2 คืน โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี   
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่  
ท่านละ 

วนัท่ี: 06-08 มีนาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 13-15 มีนาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 20-22 มีนาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 27-29 มีนาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 03-05 เมษายน 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 24-26 เมษายน 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 01-03 พฤษภาคม63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 15-17 พฤษภาคม63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 22-24 พฤษภาคม63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 29-31 พฤษภาคม63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 05-07 มิถนุายน 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 12-14 มิถนุายน 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 19-21 มิถนุายน 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 26-28 มิถนุายน 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 03-05 กรกฎาคม 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 10-12 กรกฎาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 17-19 กรกฎาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 



 
 
 
 

วนัท่ี: 24-26 กรกฎาคม 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 07-09 สงิหาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 14-16 สงิหาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 21-23 สงิหาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 28-30 สงิหาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

** รายการทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกท์้องถ่ินและคนขับรถ (รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป) ** 
** ทิปหัวหน้าทัวรจ์ากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ** 

**โปรแกรมทวัรนี์ไ้ม่มรีาคาเดก็** 
 

**โปรดอย่าลืม สําคัญมาก*** 
กรุณานําหนังสือเดินทาง (Passport) ของท่านนํามาในวันเดินทางด้วย 
ทางบริษัท ไม่สามารถรับผิดชอบ ในกรณีที่ท่านลืมนํามา จนไม่สามารถเดินทางได ้
**กรุณาตรวจสอบพาสสปอรต์ของตนเอง ต้องมีอายุการใช้งานไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง และ พาสสปอรต์ต้อง
ไม่ชาํรุดหรือเสียหาย หรือ แม้แต่ ห้ามมีตราประทับนอกเหนือจากตราตรวจคนเข้าเมือง ของประเทศน้ันๆ โดยเดด็ขาด มิ
เช่นน้ันท่านอาจถูกปฎิเสธการ Check In จากสายการบนิ หรือ ถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมืองได้*** 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1. การชาํระคา่บรกิาร 
1.1 ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและสง่หลกัฐานการโอนเงิน
ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีดแูลเสน้ทาง การจองจะยืนยนัหลงัจากไดร้บัแจง้วา่ชาํระเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
1.2 สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  
1.3 การชาํระเงินสว่นท่ีเหลือ ลกูคา้ตอ้งชาํระก่อนเดนิทาง 15 วนั หากหากไมช่าํระตามเวลาท่ีกาํหนด ทางบรษัิทขอ
อนญุาตยึดมดัจาํทัง้หมดและยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ  **ชาํระก่อนเดนิทาง 30 วัน สาํหรับวันสงการนต์
และวันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 

2. กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
2.1 คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2.2 คณะจองไมถ่ึงจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

3. การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจาํ 
3.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง   คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  **45 วัน สาํหรับวันสงการนตแ์ละ
วันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 
3.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท 
3.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
3.4 สาํหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าให้  เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลกิ
การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนคา่มดัจาํทัง้หมด 
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลทาํให้คณะ

เดนิทางไม่ครบตามจาํนวนทีบ่ริษัทฯกาํหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป ) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบรษัิทและผู้
เดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งนาํไปชาํระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 



 
 
 
 

3.6 กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะพจิารณา
เล่ือนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป  แตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้  เช่น  คา่ตั๋ว
เครื่องบนิ  คา่หอ้ง  คา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทตูฯ  เรียกเก็บ   และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตามจรงิ  ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดนิทางได ้
3.7 กรณีท่ีท่านไดช้าํระคา่ทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ และทางบรษัิทฯ มีความจาํเป็นตอ้งคืนคา่ทวัรห์รือมดัจาํใหก้บัลกูคา้  
(ตามเง่ือนไข ขอ้1-ขอ้3) ทัง้นีท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้  กบัท่านเป็นกรณีไป  (อาทิ 
กรณีออกตั๋วเครื่องบนิ  หรือไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางตา่งประเทศ  เช่น  โรงแรม  ฯลฯ  ไปแลว้ ) โดยใชเ้วลา
ดาํเนินการในการคืนเงิน 7-14 วนั ทาํการ นบัจากวนัท่ีไดร้บัเร่ือง   
3.8 กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
3.9 กรณีวีซ่าผา่นแลว้  แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด้  เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า  หรือไมว่า่ดว้ย
สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
3.10 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไมว่า่เหตผุลใดๆ  ก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. เม่ือท่านทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไข และหมายเหตท่ีุระบทุกุขอ้แลว้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครื่องบนิชัน้นกัท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ  
- ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั, จาํนวนคนและมีคา่ใชจ้่ายตามท่ีทางสายการบนิกาํหนด 
- ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ  ซึ่งระบบการจองท่ีนั่งเป็น
แบบสุม่ท่ีนั่ง 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่นํา้หนกักระเป๋าเดนิทางท่านละไมเ่กิน 20 กก. 
4. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง 
5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า  
6. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
7. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
8. คา่หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ่นคอยดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
10. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาท คา่   รกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

** กรณีทีต้่องการซือ้ประกันการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิกับทาง
บริษัทได้ **  
    - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
    - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
    - ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
    - [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
    - ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
    - [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง (PASSPORT) 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทิเช่นคา่อาหาร , คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ (มนิิบาร์, นํา้ดื่ม, บหุรี่, เหลา้ , เบียร ์ฯลฯ ), คา่โทรศพัท์  , 

คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่ ากาํหนด ,  คา่
รกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั , คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการ
เดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียม วีซ่าเขา้ประเทศพมา่สาํหรบัหนงัสือเดนิทางตา่งชาติ และผูถื้อเอกสารตา่งดา้ว ตอ้งย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศ
พมา่มีคา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ท่าน ยกเว้น หนังสือเดนิทางไทย กัมพูชา ลาว เวยีดนาม และฟิลิปปินส ์ไม่
ต้องยืน่วซ่ีา 

4. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเข้าประเทศพม่าสาํหรับหนังสือเดนิทางอเมริกา กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที ่
5. คา่หอ้งพกัเด่ียวตามอตัราท่ีระบไุวข้า้งตน้ 
6. คา่นาํกลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวีดีโอเขา้วดั 
7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
8. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
9. ค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถิ่นและทปิพนักงานขับรถ (รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป) 
10. ค่าทปิหัวหน้าทัวร ์(ตามความพงึพอใจในการบริการ) 

 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึน้อยู่กับภาวะ
อากาศ และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล่์วงหน้า และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียน โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผู้
ร่วมเดนิทางเป็นสาํคัญ** 
 

หมายเหตุ : สาํหรบัผูเ้ดนิทางท่ีอายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและพม่าได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพาํนักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน  14 วัน ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายืน่วซ่ีาเข้าออกปกตอิีก ท่าน
จะต้องทาํการยืน่วซ่ีา สาํหรับการยืน่วซ่ีาทีเ่ชยีงใหม่ ลูกค้าต้องไปแสดงตนด้วยพร้อมกับชาํระค่าวซ่ีาตรงกับ
สถานกงสุล ท่านละ 1,600 บาท ** 
 
 



 
 
 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 
1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษัิททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา  

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ  

ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้งนานและอาจ
ไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางท่ีศกึษาหรือทาํงานอยู่ตา่งประเทศ  จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพาํนั ก
หรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่ ํ่ากวา่  6 เดือน  โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ  หากนบัแลว้ต ํ่ากวา่  6 เดือน  ผู้
เดนิทางตอ้งไปย่ืนคาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย  
เน่ืองจากประวตักิาร เดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนคาํรอ้งขอวีซ่า  และจาํนวนหนา้หนงัสือ
เดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งสาํหรบัตดิวีซ่าไมต่ ํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก  หากมีการสญูหาย  บรษัิทฯ  จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนงัสือเดนิทางนัน้ๆ  
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า (สาํหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
1. หนงัสือเดนิทางตวัจรงิ (Passport) ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  หนงัสือเดนิทาง  

ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 4 หนา้ ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก  หากมีการสญูหาย  
บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนงัสือเดนิทางของท่าน และพาสปอรต์  ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ  ตอ้งไมมี่รอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด2 นิว้ จาํนวน 2 ใบ (ใชรู้ปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้  ถ่ายไวไ้มเ่กิน  6 เดือน  , รูปท่ีเป็นสติก๊เกอรใ์ช้
ไมไ่ด)้  

3. ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย  พาสสปอรต์ตา่งชาตท่ีิเดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้
ออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทบัใหแ้นบมาในเลม่พาสปอรต์ดว้ย 

**โปรดสง่เอกสารก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 10 วนัทาํการ 
**เก่ียวกบัเอกสารย่ืนวีซ่า หากทางสถานกงสลุแจง้วา่มีการปรบัเปล่ียนกฎระเบียบในการย่ืนวีซ่า สถานกงสลุจะ ขอเอกสาร
เพิม่เตมิไดท้กุเวลา 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ                                           
1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป -กลบัพรอ้มกนั  หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดนิทางกลบั  ท่าน

จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งท่ีสายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป  เป็นไปโดยสายการบนิ
เป็นผูก้าํหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้าํเนินการ      ออก
ตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้   หากท่านยกเลกิทวัร์  ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด  ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ  1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการ
บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเค รื่องบนิทาํการออกแลว้  แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได้  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 



 
 
 
 

4. นั่งท่ี  Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน  และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบั ตติรงตามท่ีสายการบนิ    
กาํหนด  เช่น  ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง  และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา  เช่น   
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้  (นํา้หนกัประมาณ  20 กิโลกรมั ) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั  จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว  (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. กรณีช่วงเทศกาลหรือ ประชมุนานาชาติ  เป็นสาเหตทุาํให้ หอ้งท่ีท่านไดท้าํการรีเควสไว ้มีไมเ่พียงพอ ทางโรงแรม
อาจจะสลบัจากท่ีรีเควสหอ้ง Twin Room เป็น Double Room หรือ จากหอ้ง Double Room เป็น Twin Room 

 
หมายเหตุ : 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะงดออกหรือเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง  10 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้อย่างนอ้ย7 วนัก่อนการเดนิทาง 
2. บรษัิทฯสงวนสทิธิท่ี์จะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไมอ่นญุาต

ใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมือง 
3. บรษัิทฯ  สงวนสทิธิใ์นการท่ีจะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย  อนัเกิดจากเหตสุดุวสิั ยท่ีทาง  บรษัิทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลกิของเท่ียวบนิ 
4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถ
คาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั) 

5. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  
 

รต์ด้วย 


