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บนิตรงเชยีงใหม ่ 

Chillax at Yangon  
2 วนั 1 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

ราคาเพยีง 12,888.- 
รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที่ 23 - 24  ม.ีค. 62   12,888.- 

วนัที่ 13 - 14, 15 - 16 เม.ย. 62 (เทศกาลสงกรานต)์   15,888.- 

วนัที่ 04 - 05 พ.ค. 62    13,888.- 

วนัที่ 22 - 23 ม.ิย. 62   12,888.- 

 นมสัการ เจดยีช์เวดากอง ณ เมอืงยา่งกุง้ (1 ใน 5 สิ่งศกัดิส์ิทธิข์องพมา่) 

 ขอพรใหธุ้รกจิการงาน คา้ขายเจรญิรุง่เรอืง กบัพระสุรยินัจนัทรา 

 สกัการะพระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี

 สกัการะพระเกศา ทีย่งัเคลื่อนไหวไดร้าวกบัมชีวีติ ณ วดับารม ี

 สกัการะเจดยีก์าบาเอ เจดยีแ์หง่สนัตสุิข  

 ขอพรเทพกระซิบและเทพทนัใจ ทีเ่จดยีโ์บตะทาวน ์

 พกัโรงแรมด ี4 ดาว , อาหารด ี 

 รบัฟรเีทพทนัใจ ทา่นละ 1 องค ์ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 
 

วนัที ่1 
เชยีงใหม่ - ย่างกุง้ - วดับารม ี- พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี- เจดยีก์าบาเอ 

- พระมหาเจดยีช์เวดากอง - พระสรุยินั จนัทรา 
10.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้1 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิบางกอกแอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ
เดนิทางใหก้ับทุกท่าน 

11.40 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงยา่งกุง้ โดยสายการบนิกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG723 

(มบีรกิารอาหารและนํา้ดืม่บนเครือ่ง) 
12.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงหงสาวด ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาท ี 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 

บา่ย จากนัน้นําทุกท่านเขา้สู่ วดับารม ีใหสั้กการะพระเกศาของ

พระพุทธเจา้ ท ีเ่ชือ่ว่ายังมชีวีติอยู่จรงิ ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุนี้

เม ือ่นํามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทั ้งวัดนี้

ยังไดช้ือ่ว่าเป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตุไวม้ากที่สุดดว้ย

ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองค์พระ

อรหันตต่์าง ๆ 

 หลังจากนัน้นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยี ซึ่ง

เป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดและดวงตาสวยที่สุดของ

ประเทศพม่าท ีบ่รเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลว้น

เป็นมิง่มงคลสูงสุด  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละ

องคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตก

มงคล 108 ประการ พระบาทมลัีกษณะซอ้นกันซึง่แตกต่างกับ

ศลิปะของไทย 

 นําทุกท่านสักการะเจดยีก์าบาเอ  เป็นเจดีย์ทรงกลม ซึ่งมี

ทางเขา้ทัง้หมดหา้ดา้น ทีน่ายอูนุนายกคนแรกของพม่า สรา้ง

ขึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานทีชํ่าระพระไตรปิฎก เป็นที่แปลกตาอีก

แห่งหนึง่ และมคีวามสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะดา้นใน 

คําว่ากาบาเอ ในภาษาพม่า หมายถงึ โลกแห่งสันติสุข สรา้ง

ขึน้ในปี 1952 เจดยี์แห่งนีเ้ป็นทีรํ่าลึกถ ึงการประชุมประสภา

สงฆร์ะดับโลก ครัง้ท ี ่6 เพื่อใหบั้งเกดิสันตสุิขแก่ชาวโลกของพุทธศาสนา ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในปี 

1954 บรเิวณสวนม ีตน้โพธิท์ ีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลที่9 และสมเด็จพระนางเจา้สิริก ิติ ์

พระบรมราชนินีาถ เสด็จมาปลูกไว ้2 ตน้ เมือ่ปีพ.ศ.2503 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เช้า เที่ยง ค่ํา โรงแรมทีพ่กั 

1 
เชยีงใหม่ - ย่างกุง้ วัดบารม ี- พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตย ี- เจดยี์กา
บาเอ - พระมหาเจดยี์ชเวดากอง 
(PG723 : 11.40-12.35)    

 
    

BEST WESTERN  

GREEN HILL HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

2 
เจดยี์โบตะทาวน ์- เทพทันใจ - เชยีงใหม่ 

(PG724 : 13.10-15.05) 
      

**หมายเหต ุ: 

- รายการนีไ้ม่รวมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ (รวม 300 บาท/ท่าน/ทรปิ) 

- หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
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 จากนัน้นําท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหา

เจดยี์คู่บา้นคู่เมอืงพม่า เป็นเจดยี์ทองคําทีง่ดงาม ตั้งเด่นเป็น

สง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสูง 109 เมตร ประดับดว้ย

เพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และบุษราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหา

เจดยี์ชเวดากองมทีองคําโอบหุม้อยู่น้ําหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม 

โดยช่างชาวพม่าจะใชท้องคําแทต้ีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว ้

รอบ ว่ากันว่าทองคําทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดยี์แห่งนีม้ากมายมหาศาลกว่าทองคําที่

เก็บอยู่ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี รอบๆฐานพระมหาเจดยี์รายลอ้มดว้ยเจดยี์องคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มี

ซุม้ประตูสีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยี์ประกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหา

เจดยี์ไดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจําปีเกดิปีมะเมยี และยัง

เป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า  

คําไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัทาม ิอุตตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 

ธสัสะต ิ ตตยิงั กสัสปัง พุทธจวีะรงั ธาตุโย ธสัสะต ิ จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะต ิอหงั วนัทาม ิ

ตุระโต อหงั วนัทาม ิธาตุโย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

วันเกดิ อาทติย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศุกร์ เสาร์ 

สัตวส์ัญลักษณ ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไม่มงีา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

  ก่อนถงึจุดอธษิฐาน ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง นําทุก

ท่านเขา้สักการะ พระสุรยินั จนัทรา เป็นศาลเล็กๆ ลักษณะ

โดดเด่นทีจ่ั่วหลังคามรูีปนกยูงและกระต่าย ชาวพม่ามากราบ

ไหวข้อพรเกีย่วกับธุระกจิคา้ขายใหเ้จริญรุ่งเรือง แมก้ระทั่ง

รายการดังรายการหนงึในเมอืงไทยเคยมากราบไหวข้อพร ยัง

ยืนยันตว้ยตนเองเลยว่า พระสุรยัิน-จันทรา มีความศักดิ์ส ิทธิ์

จรงิ เป็นอกีหนึง่สถานที ่ท ีต่อ้งไม่พลาด 

ค่ํา รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม : BEST WESTERN GREEN HILL หรอืระดบัเทยีบเทา่  

  

วนัที ่2 
ย่างกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน ์- พระพธุรูปทองเหลอืง - เทพกระซิบ - เทพ
ทนัใจ - เชยีงใหม่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

นําท่านนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า 

เจดยี์นายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดีย์โบตะทาวน์นี้และ

ทรงนําพระธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนทีจ่ะนําไปบรรจุท ี่เจดีย์ชเวดา

กองและเจดีย์สําคัญอื่นๆ เมื่อเดินเขา้ไปในเจดีย์สามารถ

มองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ย่างใกลช้ดิ   

 สักการะขอพร พระพุธรูปทองเหลือง ประดิษฐานในวิหาร

ดา้นขวามอื เป็นพระพุทธรูปปางมารวชัิยทีม่ลัีกษณะงดงามยิ่ง

นัก ตามประวัตว่ิาเคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ 

ครัง้เมือ่พม่าตกเป็นอาณานคิมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูก

เคลือ่นยา้ยไปยังพิพิธภัณฑก์ัลป์กัตตาในอนิเดยี ทําใหร้อดพน้

จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรทีถ่ล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมา

ในปี 2488 พระพุทธรูปองคน์ีถู้กจัดแสดงทีพ่ิพิธภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์   

 จากนัน้นําทุกท่านขอพร นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึง่ชาว

พม่ารวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยที่เชื่อว่าเมื่อ

อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ  
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 สักการะ เทพกระซิบ อะมาดอวเ์มี๊ยะ ตามตํานานกล่าวว่า 

นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่าง

แรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไป

กลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การ

บูชานัน้จะตอ้งกระซบิขอพรทีข่า้งหูเบาๆ โดยมเีครือ่งถวายคือ 

ผา้คลุมและนม 

 

 สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานมงิกาลาดง 

13.10 น. ออกเดนิทางกลับ เชยีงใหม ่โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG724 

(มบีรกิารอาหารและนํา้ดืม่บนเครือ่ง) 

15. 05 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 
โปรแกรม :  Chillax at Yangon  
   2 วนั 1 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

23 - 24  ม.ีค. 62  12,888.- 12,888.- 12,888.- 2,000.- 7,088.- 

13 - 14, 15 - 16 เม.ย. 62  15,888.- 15,888.- 15,888.- 2,000.- 7,248.- 

04 - 05 พ.ค. 62  13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,000.- 7,388.- 

22 - 23 ม.ิย. 62  12,888.- 12,888.- 12,888.- 2,000.- 7,088.- 

**ราคาสําหรบัเด็กทารก (อายุไมเ่กนิ 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจา้หนา้ที*่* 

(เด็กทารกตอ้งเอาสูตบิตัรตวัจรงิพรอ้มพาสปอรต์ตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้ ณ วนัเดนิทาง) 
 

***โปรแกรมทวัรน์ีไ้ม่มรีาคาเด็ก *** 
 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร :  
 

1. บริษัทฯสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ด ินทางออก

หรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยทีท่าง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได ้

เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บริษัทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของ

การเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ ทัง้น ีข้ ึน้อยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้โดยทาง

บริษัทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร่้วมเดนิทางเป็นสําคัญ) 

4. บริษัทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. กรณทีีค่ณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย7 วันก่อนการเดนิทาง  

6. เม ือ่ท่านทําการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ทัง้นีข้ ึน้อยู่
กบัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ

ความปลอดภยัของผู้รว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 
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7. ในกรณทีีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มฉิะนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่ขอ

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพระสงฆเ์ดนิทางท่องเทีย่วเพยีงลําพังโดยไม่มฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม : 
 

1. ค่าตั๋วเครื่องบนิชัน้นักท่องเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน, จํานวนคนและมคี่าใชจ่้ายตามทีท่างสายการบินกําหนด) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ 

3. ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดนิทางท่านละไม่เกนิ 20 กก. 

4. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีชํ่านาญเสน้ทาง 

5. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรือเทยีบเท่า  

6. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

8. ค่าหวัหนา้ทัวร์จากเมอืงไทย และ มัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่คอยดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

10.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณเีกดิอุบัตเิหตุ

วงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์  

** กรณีท ีต่อ้งการซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ **  

11.  เบีย้ประกันเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

12.  เบีย้ประกันเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

13. ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท ีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

14.  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน ือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

15. ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท ีม่อีายุน ้อยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

16.  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน ือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม : 
 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอาทเิช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดืม่ทีส่ั่งพเิศษ(มนิบิาร์, นํ้าด ืม่, บุหรี่, เหลา้, เบยีร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท ์ , ค่าซักรีด, 

ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, ค่านํ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่ากําหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณเีกดิการเจ็บป่วยจาก

โรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมคี่าทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนยีมวซี่าเขา้ประเทศพม่าสําหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาตแิละผูถ้อืเอกสารต่างดา้วตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศพม่าม ี

ค่าธรรมเนยีม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวซี่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซี่า 5-7 วันทําการ ยกเวน้ หนงัสอื

เดนิทางไทย กมัพูชา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ ไม่ตอ้งย ืน่วซ่ีา 

4. ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศพม่าสําหรบัหนงัสือเดนิทางอเมรกิา กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท ี ่

5. ค่าหอ้งพักเดีย่วตามอัตราทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

6. ค่านํากลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 

7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิดว้ยตัวท่านเอง 

8. ค่าเด็กหาบกระเป๋าระหว่างนั่งรถขึน้พระธาตุอนิทร์แขวน 

9. ค่าธรรมเนยีมนํ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

10. ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่และทปิพนกังานขบัรถ (รวม 300 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

11. ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

เง ือ่นไขการจอง : 
 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินใหเ้จา้หนา้ที่ที่

ดูแลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยืนยันเม ือ่ไดรั้บ เงนิมัดจําแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท้ีเ่ด ินทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

3. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณลีูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง  

4. หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิข ึน้ 

5. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เน ือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวร์มคีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด 
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การชําระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมค่าทวัร ์ให ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่

ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง : 
 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 45 วัน   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 21-44 วัน  เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 20 วันก่อนเดนิทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เม ือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลิกการเด ินทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจําทั้งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและม ีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนท ีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เน ือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทและผูเ้ด ินทางอ ื่นที่เด ินทางในคณะเดียวกัน

บริษัทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของ

ท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น ีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืได ้เช่น ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเน ียมวีซ่าตามที่

สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ ืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ตามจริง ในกรณทีีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีท ีท่า่นไดช้ําระค่าทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ และทางบริษัทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งคืนค่าทัวร์หรือมัดจําใหก้ับลูกคา้ (ตามเงื่อนไข 

ขอ้1-ขอ้3) ทัง้น ีท้างบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายจริงทีเ่กดิข ึน้แลว้ กบัท่านเป็นกรณไีป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบิน หรือ

ไดชํ้าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) โดยใชเ้วลาดําเน ินการในการคืนเงิน 7-14 วัน ทําการ นับ

จากวันทีไ่ดรั้บเรื่อง   

8. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เน ือ่งจากผูเ้ดนิทางท่านอ ืน่ในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ ว่าดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงที่เกดิข ึน้แลว้กับท่านเป็นกรณไีป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน ือ่งจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ            
 

เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ :                                             
1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเด ินทางไป -กลับพร ้อมกัน หากตอ้งการเคลื่อนวันเด ินทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็น ผูก้ําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ 

ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนนิการ     ออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ 

2. ทางบริษัทไดส้ํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ ซ ึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เก ิดข ึ้นจริง  และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

4. นั่งที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะนั่งตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบิน   กําหนด เช่น ตอ้งเป็น

ผูท้ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินม ีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ้าหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านั ้น 

เอกสารการขอวซี่าพม่า (สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่ม่ไดร้บัการยกเวน้) 
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 10 วนัทาํการ 

  หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

- ตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซ่ีาอย่างนอ้ย 4 หนา้ 

  รูปถ่าย 

- รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด2 น ิว้ จํานวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน , สติก๊เกอรใ์ช ้

ไม่ได)้และกรุณาเขยีนเบอร์ตดิต่อ-อาชพีไวด้า้นหลังรูป 

  ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอร์ตต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทับใหแ้นบมาในเล่ม

พาสปอร์ตดว้ย 
 

**ในกรณีท ีม่พีาสปอรต์เล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมาเพ ือ่ป้องกนัการสูญหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในทุกกรณี ** 
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ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
 

 ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์ูงสุดในการเดนิทาง ทั้งน ี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ ,  อันเน ื่องจากอุบัต ิเหตุรวมถ ึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม , 

วนิาศกรรม, อัคคภัีย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ , การนัดหยุด

งาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ ิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงาน

ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อีํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เน ื่องจากเป็นส ิทธิ

พเิศษทางการทูต) ซ ึง่อยู่เหนอืการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเด ินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประ เทศ แต่ทาง

บริษัทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ทีรั่บประกันในกรณทีีผู่ร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ที่ตร วจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน ือ่งมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ด ินทา ง 

ไม่ปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถ ึงม ีส ิ่งผิดกฎหมาย บริษัท

ฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยม ิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น ีก้ารขอสงวนสทิธดิังกล่าว บริษัท จะยึดถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ี

เกยีรต ิซ ึง่ร่วมเดนิทางเป็นสําคัญ 
 

 


