
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT  

*สกัการะ 3 ใน 5 สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิของพม่า เจดียช์เวดา

กอง เจดียช์เวมอดอร ์และพระธาตอิุนทรแ์ขวน 

*ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพทุธรปูทองค า 

ท่ี เจดียโ์บตาทาวน ์

*ไหวพ้ระขอพรท าธรุะกิจทางการคา้ ณ เจดียก์ลาง

น ้าเยเลพญา 

*อ่ิมอร่อยกบัก ุง้แม่น ้ายา่ง เป็ดปักกิ่ง สลดัก ุง้มงักร 

*ชอ้ปป้ิงสนิคา้พิ้นมือง แบบจใุจ ณ ตลาดสกอ๊ต 

*แถมฟรี!! จ้ีเทพทนัใจ ผ่านพิธีปลกุเสก 
 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ ดอนเมอืง–ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวดัไจค้ะ

วาย–เจดยีช์เวมอรด์อร-์พระราชวงับุเรงนอง-พระธาตุ

อนิทรแ์ขวน 

วนัที ่2 พระธาตอุนิทรแ์ขวน–หงสาวด-ีพระนอนชเวตา

เลยีว–เจดยีไ์จปุ๊่ น–ยา่งกุง้- พระนอนตาหวาน-เจดยีช์เว

ดากอง   

 วนัที ่3  เมอืงสเิรยีม (เจดยีก์ลางนํา้) – ยา่งกุง้ - เจดยี ์

โบตะทาวน ์(เทพทนัใจ) ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต – วดัพระ

หนิออ่น – ชา้งเผอืก กรุงเทพฯ        

โดยสายการบนินกแอร ์[DD] 

เดนิทาง: เมษายน-สงิหาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 10,900.- 

 

พมา่ สะพานบญุ หนุนนํา 

ยา่งกุง้-หงสา-สเิรยีม-

พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

3วนั 2คนื 

สายการบนินกแอร ์(DD) 

  

 

 



 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่24-26 พ.ค.62           10,900.- 

วนัที ่03-05 พ.ค.62           11,900.- 

วนัที ่31พ.ค.-02ม.ิย.62          10,900.- 

วนัที ่07-09 / 14-16 / 15-17 / 21-23 ม.ิย.62      10,900.- 

วนัที ่28-30 /29 ม.ิย.62-01 ก.ค.62        11,900.- 

วนัที ่05-07/ 06-08/ 12-14/ 13-15 ก.ค.62       11,900.- 

วนัที ่26-28 ก.ค.62           13,900.- 

วนัที ่27-29 ก.ค.62           14,900.- 

วนัที ่02-04/ 03-05 /17-19/ 23-25/24-26 ส.ค.62      11,900.- 

วนัที ่09-11 ส.ค.62           14,900.- 

วนัที ่30ส.ค.-01ก.ย.62 / 31ส.ค.62-02ก.ย.62      11,900.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ ดอนเมอืง–ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวดัไจค้ะวาย–
เจดยีช์เวมอรด์อร-์พระราชวงับเุรงนอง-พระธาตอุนิทร ์
แขวน 

✈       🍽        🍽   

2 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน–หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลยีว–
เจดยีไ์จปุ๊่ น–ยา่งกุง้- พระนอนตาหวาน-เจดยีช์เวดา

กอง           

🍽        🍽        🍽 

3 
เมอืงสเิรยีม (เจดยีก์ลางนํา้) – ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตะ
ทาวน ์(เทพทนัใจ) ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต – วดัพระหนิ
ออ่น – ชา้งเผอืก กรงุเทพฯ 

🍽        🍽       ✈ 

KYAIK HTO 

HOTEL หรอื YOE 

YOE LAY HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

 BEST WESTERN 

GREENHILL 

HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ ดอนเมอืง–ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวดัไจค้ะวาย–เจดยีช์เวมอรด์อร-์พระราชวงั

บเุรงนอง– พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

04.00 น. พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 3 

เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวก

จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

06.30 น. 

 

07.35 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 (ไมม่อีาหารบน

เครือ่ง) 

เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย

แลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยคร ึง่ช ัว่โมง) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวดี  นําทา่นตกับ าตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ที ่วดัไจค้ะวาย 

สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวนมากทา่นสามารถนํา

สมุด ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ัดแห่งนี้ได ้

จากนัน้นําทา่นสกัการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดยีน์ี้เป็นสญัลกัษณ์แห่งความรุ่งโรจนแ์ห่ง

หงสาวด ีและนับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธิข์องพม่า คนไทยนยิมเรยีกว่า “พระธาตมุุเตา ” 

ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ ซึง่ครัง้กอ่นเป็นสถานทีป่ระกอบพธิศีกัด ิส์ทิธิ ์

กอ่นออกศกึของบูรพกษัตรยิ ์ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพม่า 

รวมทัง้พระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมือ่ครั ้ งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณ

กลัยา ทรงประทบัอยู่ในหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี้ ยังเคยผ่านการ

พังทลายจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถงึ 4 ครัง้ ทําใหป้ลยีอดของเจดยีอ์งคน์ี้หักพัง

ลงมา แตด่ว้ยความศรัทธาทีช่าวเมอืงมตีอ่เจดยีอ์งคน์ี้ จงึไดทํ้า การสรา้งเจดยีช์เวมอดอว์

ข ึน้มาใหม่ในปีพ .ศ.2497 ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟตุ (ตอนแรกทีส่รา้งสงู 70 ฟตุ) นับเป็น

เจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพม่า สว่นปลยีอดทีพ่ังลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท้ีมุ่มหนึง่ขององคเ์จดยีเ์พือ่ให ้

พุทธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคูไ่ปกบัเจดยีอ์งคปั์จจุบัน  ทา่นจะไดน้มัสการ ณ จุด

อธษิฐานอันศกัดิส์ทิธิแ์ละสามารถนําธูปไปคํ้ากบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่เป็นสริ ิ

มงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนดัง่คํ้าจุนชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิง่ข ึน้ไป 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุง้แมนํ่า้ยา่ง ทา่นละ 1 ตวั) 

จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงับเุร งนอง สรา้งขึน้ในปี พ .ศ. 2109 เพือ่ใชเ้ป็นศนูยก์ลาง

ทางการปกครองและใชอ้อกว่าราชการ ปี พ .ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันทบุเรง ซึง่

พระราชวังเดมินัน้เคยเป็นทีป่ระทบัของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมือ่ครัง้ยังทรงพระเยาว์

และถกูจับเป็นตวัประกนั มกีารคน้พบเสาและกําแพงเดมิทีถู่กฝังอยู่ในดนิ รัฐบาลพม่าจงึได ้

ทําการขดุคน้และสรา้งพระราชวังบุเรงนองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดมิ ซึง่พระ

ตําหนักทีป่ระทบับรรทมสทีองเหลอืงอร่ามทีด่โูดดเดน่ชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรม

พม่า และทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกว่าการก็ดโูดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมพม่าสทีองเหลอืงอร่าม

ทัง้ภายนอกและภายใน 

จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสู ่ คมิปนูแคม้ป์ (เชงิเขาไจก้โ์ท ) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

3 ชัว่โมง ระหว่างทางทา่นจะเห็นแม่น้ําสะโตง ซึง่เป็นแม่น้ําทีม่คีวามสมัพันธก์บัพระนเรศวร

มหาราช พระองคส์ามารถยงิพระแสงปืนขา้มน้ําทีก่วา้งใหญ่นี้ไปตอ้งแม่ทพัพม่า จน ไดร้ับ

ชยัชนะ จากนัน้นําทา่นเปลีย่นรถเป็นรถบรรทกุขึน้บนภเูขาไจก้โ์ท เพือ่เดนิทางสูโ่รงแรมที่

พัก ระหว่างทางชมทศันียภาพอันสวยงามสองขา้งทาง  (น่ังรถบรรทกุขึน้ไปจนถงึจุดบนสดุ

ของภเูขาไจก้โ์ท ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของพระธาตอุนิทรแ์ขวน) ***ในกรณีคณะทวัรเ์ดนิทางไม่

ถงึ 15 ท่าน สําหรบัรถขึน้บนพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใิชร้ถ

รว่มกบัคณะอืน่ ซืง่อาจใชเ้วลาพอสมควร**** 

 

 



 

คํา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั 

 

 

 

 
 

เชา้ตรู ่

 

 

 

 

 
 

 

เชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

หลงัอาหารคํา่เชญิทา่นไปสกัการะพระธาต ุตามอัธยาศยั นมัสการ เทพทนัใจพระธาตุ

อนิทรแ์ขวน ซึง่เป็น นักพรตทีม่คีวามศกัดิส์ทิธอ์กีแห่งหนึง่ ทา่นสามารถน่ังสมาธหิรอืสวด

มนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะสกัการะกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จ ้

เทีย่ว  ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาว  หรอืกนัลม หรอืผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่ง

มคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิดตลอดคนื  (แตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดสาํหรับบุรุษทีเ่ขา้ไป

ปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00น.) พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ เป็นทีม่าและแรงบันดาลใจ

ของกวซีไีรส ์ปี พุทธศกัราช 2534 มาลา คําจันทร ์ทีแ่ตง่วรรณกรรม เรือ่ง “เจา้จันทรผ์ม

หอม   นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน” 

โรงแรม  KYAIK HTO HOTEL หรอื YOE YOE LAY HOTEL 

 

 

เชญิทา่นสกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืถวายอาหารพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทา่นจะพบ

กบับรรยากาศยามเชา้ทีส่ดชืน่ ทวิทศันง์ดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนกิชนชาวพม่า 

สกัการะส ิง่ศกัด ิส์ทิธิบ์นภเูขา ถา่ยภาพและชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธา ต ุพสิจูนค์วาม

มหัศจรรยว์่าพระธาตอุงคน์ี้ตัง้อยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรอืหลน่ลงมาการทีก่อ้นหนิสทีอง

วางหมิน่เหม่บนหนา้ผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดคูลา้ยกบั

ลอยอยู่เหนือหนา้ผา ราวกบัพระอนิทรนํ์าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี์ 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ก็บสมัภาระแลว้ออกเดนิทางกลบัสู ่หงสาวด ีตามเสน้ทางเดมิ 

นําทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพม่า มคีวาม

ยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรอืง

อํานาจ มพีุทธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลือ่มพระบาท ตา่งจากพระพุทธ

ไสยาสนข์องไทยทีน่ยิมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองคม์ภีาพวาดทีส่วยงาม เมือ่

ครัง้กอ่นพระพุธรูปองคน์ี้ถกูปลอ่ยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิทา่มกลางป่ารก 

จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมือ่อังกฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี้ จากนัน้

ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพม่าไดร้ับเอกราชก็มกีารบูรณปฏสิงัขรณ์ใหม่ โดยทาสแีละปิดทอง

ใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปทีส่วยงามในปัจจุบัน   อกีทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก 

อาท ิไมแ้กะสลกั ไมจ้ันทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรูปตา่งๆ 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แมนํ่า้ยา่ง ทา่นละ 1 ตวั) 

จากนัน้นําทา่นชม เจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่มอีายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวชิยัขนาด

ใหญ่ มลีกัษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทบัน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ ทีม่คีวามงดงามเป็นเอก

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

พระกกสุนัโธ (ทศิตะวันออก) และพระมหากสัสปะ (ทศิตะวันตก ) สรา้งโดยสีส่าวพีน่อ้งที่

อุทศิตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบั

บุรุษเพศ ซึง่มพีระพุทธรูปองคห์นึง่ไดเ้กดิพังทลายแล ะไดม้กีารบูรณะใหม่ทําให ้

พระพุทธรูปองคน์ี้มลีกัษณะสวยงามแตกตา่งไปจากองคอ์ืน่ๆ 

นําทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง  พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า เป็นเจดยี์

ทองคําทีง่ดงาม ตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดบัดว้ย

 

วนัที ่2    พระธาตอุนิทรแ์ขวน–หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลยีว–เจดยีไ์จปุ๊่ น-ยา่งกุง้- 

-เจดยีช์เวดากอง   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ 

 

พกัที ่

 

 

เพชร 544 เม็ด ทบัทมิ นิ ล และบุษราคมัอกี 2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคํา

โอบหุม้อยู่น้ําหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพม่า จะใชท้องคําแทต้เีป็นแผ่นปิดองค์

เจดยีไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองคําทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนี้มากมาย

มหาศาลกว่าทองคําทีเ่ก็บอยู่ในธนาคารชาตอิั งกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์าย

ลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตสูีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยี์

ประกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุ

ของพระพุธเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจําปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5 มหา

บูชาสถานสงูสดุของพม่า ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวตา่งชาตพิากนัสกัการะทัง้

กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ห่งนี้มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอย่างน่า

อัศจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิทีทํ่าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรง

ปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รยี กว่า พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระ

ประธานสาํหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 

 

คาํสวดบูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจําคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคีาํสวดบูชาดงันี ้

ชมพูทเีป  วะระฐาเน  สงิคตุตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกุสนัธงั  สุวณัณะ

ทณัฑงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ทตุยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ตะตยิงั  

กสัสะปัง  พุทธะจวีะ รงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ  จะตตุถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ 

ปัญจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมงั  ธาตโุย อะหงั วนัทามทิรูะโต  ฯ 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

โรงแรม  Best Western Green Hill หรอื Summit Parkview  หรอืเทยีบเทา่ 

ระดบั 4 ดาว   

 

 

 

เชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่สเิรยีม อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 40 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง ถงึเมอืงสเิรยีมนําทา่นลงเรอืไป ชมเจดยีเ์ยเลพญา เจดยีน์ี้สรา้งขึน้บน

เกาะกลางน้ํา หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า “เจดยีก์ลางน้ํา”นําทา่นนมัสการพระพุทธรูปทรงเครือ่ง

จักรพรรดเิกา่แกท่ีป่ระดษิฐานบนบัลลงักไ์มแ้กะสลกัปิดทองคําเปลวทีง่ดงาม มอีายุนับพัน

ปี ซึง่เป็นทีส่กัการบูชาของชาวพม่าและชาวตา่งชาต ิไดเ้วลาอันสมควรลงเรอืกลบัและตอ่

รถปรับอากาศเดนิทางกลบัย่างกุง้ 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนพูเิศษ! เป็ดปกักิง่ สลดักุง้มงักร) 

นมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซึง่โบตะทาวน ์แปลว่า เจดยีน์ายทหาร 1000 นาย ไดส้รา้ง

เจดยีโ์บตะทาวนน์ี้และทรงนําพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะนําไปบรรจุทีเ่จดยีช์เวดากอง

และเจดยีส์าํคญัอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ดิ  

นอกจากนี้ยังมสี ิง่ทีน่่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพธุรปูทองคํา ประดษิฐานใน

วหิารดา้นขวามอื เป็นพระพุธรูปปางมารวชิยัทีม่ลีกัษณะงดงามยิง่นัก ตามประวัตวิ่าเคย

ประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย ์ครัง้เมือ่พม่าตกเป็นอาณานคิมอังกฤษในปี พ.ศ. 

2428 ถกูเคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภณัฑก์ลัป์กตัตาในอนิเดยี ทําใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่าย

 

 

 

วนัที ่3    สเิรยีม (เจดยีก์ลางนํา้) - ยา่งกุง้- เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ)   

ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต - พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี-วดัพระหนิออ่น  ชา้งเผอืก- 

กรงุเทพฯ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00 น. 

22.55 น. 

พันธมติรทีถ่ลม่พระราชวังมัณฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพุทธรูปองคน์ี้ถกูจัดแสดงที่

พพิธิภณัฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปปั้นนตัโบโบย ีหรอื เทพ

ทนัใจ  ซึง่ชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยทีเ่ชือ่ว่าเมือ่อธษิฐานสิง่ใด

แลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 
 

วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ นําดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไม ้

อืน่ๆมาสกัการะเทพทนัใจ ซึง่ทา่นจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนัน้ก็ใหท้า่นนํา

เงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่อืของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึ

กลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้ 

นําทา่นขอพร เทพกระซบิ หรอื อะมาดอวเ์มีย๊ะ ตามตํานานเลา่ว่า เป็นธดิาของพญานาค 

ทีศ่รัทธาในพุทธศาสนา จนสิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตทีช่าวพม่าเคารพกราบไหวก้นั โดยทา่น

สามารถกระซบิทีข่า้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอืน่ไดย้นิ และนําน้ํานมไปจ่อไวท้ีป่าก บูชาดว้ย

ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

 

หลงัจากนัน้นําทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีซึง่เป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงาม

ทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพม่า  ทีบ่รเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิง่ อันลว้น

เป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจักรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระ

บาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีกัษณะซอ้นกนัซึง่

แตกตา่งกบัศลิปะของไทย 
 

จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พม่ายังคง

เป็นอาณานคิมของประเทศอังกฤษ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืง

มากมายในราคาถกู เชน่ ไมแ้กะสลกั พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปัก

พืน้เมอืง เครือ่งเงนิ ไขมุ่ก และหยกพม่า (ตลาดสกอ๊ตปิดทกุวนัจนัทรแ์ละเทศกาลวนั

สงกรานต)์ 
 

นําทา่นชม วดัพระหนิออ่น  ซึง่เป็นพระพุทธรูปทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ

ในพม่า 
 

นําทา่นชม ชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มอืงของพม่า มสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตวัถกูตอ้ง

ตาม คชลกัษณะของชา้งเผอืกทกุประการ 
 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพือ่ เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 4239 

คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความ

ประทบัใจ 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน  ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

***ในกรณีคณะทวัรเ์ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น สําหรบัรถบรรทกุขึน้บนพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทางบรษิทัฯขอสงวน

สทิธใิชร้ถรว่มกบัคณะอืน่ ซืง่อาจใชเ้วลาพอสมควร**** 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน 

หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษวา่งอยา่งตํา่ 6 หนา้  

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรม : พมา่ สะพานบญุ หนนุนํา ยา่งกุง้-หงสา-สเิรยีม- 

พระธาตอุนิทรแ์ขวน 3วนั 2คนื สายการบนินกแอร ์(DD) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

03-05 พฤษภาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

24-26 พฤษภาคม 2562 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

31 พฤษภาคม 2562 - 

02 มถินุายน 2562 
10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

07-09 มถินุายน 2562 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

14-16 มถินุายน 2562 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

15-17 มถินุายน 2562 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

21-23 มถินุายน 2562 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

28-30 มถินุายน 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

29 มถินุายน 2562 – 

01 กรกฎาคม 2562 
11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

05-07 กรกฎาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

06-08 กรกฎาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

12-14 กรกฎาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

13-15 กรกฎาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

26-28 กรกฎาคม 2562 
(วันเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 

13,900 13,900 13,900 13,900 - 3,500 

27-29 กรกฎาคม 2562  
(วันเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 

14,900 14,900 14,900 14,900 - 3,500 

02-04 สงิหาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

03-05 สงิหาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

09-11 สงิหาคม 2562 (วันแม)่ 14,900 14,900 14,900 14,900 - 3,500 

17-19 สงิหาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

23-25 สงิหาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

24-26 สงิหาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 



 

30สงิหาคม 2562 –  
01กันยายน2562 

11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

31สงิหาคม 2562 –  

02กันยายน2562 
11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 3,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน  คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน  เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจํานวนที่

บรษัิทฯกําหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิท

ตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6.กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7.กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิท

ฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็น

กรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8.กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

9.กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่

ตอ่จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวันจํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิกําหนด) 

2. คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง 20 กก. 

3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 



 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่รถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน  

9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

10. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้

**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

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

คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น้ําดืม่, บุหรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศพัท ์, 

คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่ากําหนด,  คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพม่าสาํหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพม่า

มคีา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันทําการ 

ยกเวน้ หนังสอืเดนิทางไทย กมัพูชา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไม่ตอ้งยืน่วซีา่ 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอัตรา 

5. คา่นํากลอ้งถา่ยรูป และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมัคคเุทศก)์ 

8. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

 

 

 



 

เงือ่นไขการจอง  

 

1. ชาํระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลกัฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ี่

ดแูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้ับ เงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

กําหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทาง

โดยอัตโนมัต ิ

 
 

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งชาํระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซึง่ทาง

บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนนิการ     ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ 

REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2.ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลา

เดนิทาง   

3.หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

4.น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   กําหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้

(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบั

ทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1.เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 

ทา่นจํานวนไม่มากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2.กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์



 

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

เอกสารการขอวซีา่พม่า(สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่ม่ไดร้ับการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 10 วันทําการ 

-หนังสอืเดนิทาง (Passport)  

-ตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง  

-หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรับประทบัวซีา่อย่างนอ้ย 4 หนา้ 

-รูปถา่ย 

-รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จํานวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน , สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได)้และกรุณา

เขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลงัรูป 

-ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

-พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทบัใหแ้นบมาในเลม่

พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษัิท

จะไม่รับผดิชอบในทกุกรณี ** 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่ง  ๆ

 4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 


