
 
 
 
 

 

 

 

พมา่บญุใหญ ่ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 

3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย(์PG) 

 
 

 

   

 

 

 

              

 ก าหนดการเดนิทาง  

วันที ่ 15-17 ม.ีค. 62 10,888.- 

วันที ่22-24, 23-25 ม.ีค. 62 10,888.- 
วันที ่29-31 ม.ีค. 62, 30 ม.ีค.-1 เม.ย. 62 13,900.- 
วันที ่6-8 เม.ย. 62 (วันจักร)ี 15,900.- 

วันที ่13-15, 14-16 เม.ย. 62 (วันสงกรานต)์ 16,900.- 
วันที ่4-6, 10-12, 11-13, 16-18, 25-27 พ.ค. 62, 31 พ.ค.-2 ม.ิย. 62 13,900.- 
วันที ่18-20 พ.ค. 62 (วันวสิาขบชูา) 15,900.- 

วันที ่1-3, 8-10, 14-16, 21-23, 28-30 ม.ิย. 62 13,900.- 
วันที ่5-7, 13-15, 20-22  ก.ค. 62 13,900.- 
วันที ่27-29  ก.ค. 62 16,900.- 

วันที ่2-4, 3-5, 11-13, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26, ส.ค. 62 13,900.- 
วันที ่30 ส.ค.- 01 ก.ย. 62, 31 ส.ค.- 02 ก.ย. 62 13,900.- 
วันที ่6-8, 7-9, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 ก.ย. 62 13,900.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง     

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง ค า่  

1. 
กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี- วัดไจค้ะวาย – เจดยีช์เวมอดอว ์– 

พระราชวังบเุรงนอง – พระธาตอุนิทรแ์ขวน ✈ 🍽 🍽 
KYAIKHTO HOTEL    or 

YOE YOE LAY HOTEL 

2. 
พระธาตุอนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี– พระนอนชเวตาเลยีว  – เจดยีไ์จ๊ปุ่ น – 
ยา่งกุง้ –พระนอนตาหวาน– เจดยีช์เวดากอง 🍽 🍽 🍽 

GRAND MERCURE (5 
STAR) or Similar 

3. 
ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซบิ 
ชอ้ปป้ิงตลาดสก๊อต–กรงุเทพฯ 🍽 🍽 ✈  

 

โปรแกรม 
ฃการเดนิทาง 

 

เร ิม่เพยีง10,888.- 

                        ราคาทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 

 

 

 นมัสการเจดยีช์เวดากอง ณ เมอืงย่างกุง้ (1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า)  

 ขอพรเทพทนัใจ ทีเ่จดยีโ์บตะทาวน ์ 

 สกัการะเจดยีช์เวมอดอว ์ณ เมอืงหงสาวด ี(1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า)  
 ร่วมท าบญุตักบาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ทีว่ัด ไจค้ะวาย  

 สกัการะพระธาตุอนิทรแ์ขวน ณ เมอืงไจโ้ท (1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า)  
 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดสกอ๊ต 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1: กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี- วดัไจค้ะวาย – เจดยีช์เวมอดอว ์–  พระราชวงับุเรงนองพระธาตอุนิทรแ์ขวน 

06.00 น. พรอ้มกันณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร ์Fโดยมเีจา้หนา้ที…่ คอยให ้

การตอ้นรับ 

08.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงยา่งกุง้ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG701(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

09.40 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมาร์

ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30ชัว่โมง)  

 

 
 น าทา่นตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ที ่วดัไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็น

จ านวนมาก ทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีวั่ดแหง่นี้ได ้

เทีย่ง 
        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(กุง้แมน่ า้ยา่งคนละ 1 ตวั) 

บา่ย จากนั้นน าท่านสักการะ พระเจดยีช์เวมอดอว  ์เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความ

รุง่โรจน์แหง่หงสาวด ีและนับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า คนไทยนิยมเรยีกว่า

“พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึง่ครัง้ก่อนเป็นสถานที่

ประกอบพธิศีักดิส์ทิธิ ์ก่อนออกศกึของบูรพกษัตรยิ ์ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็น

กษัตรยิม์อญหรอืพม่า รวมทัง้พระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมื่อครัง้สมเด็จพระนเรศวร

มหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการ

พระเจดยีอ์งคน์ี้ ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถงึ 4 ครัง้ ท า

ใหป้ลยีอดของเจดยีอ์งคน์ี้หักพังลงมาแตด่ว้ยความศรัทธาทีช่าวเมอืงมตี่อเจดยีอ์งคน์ี้

จงึไดท้ าการสรา้งเจดยีช์เวมอดอวข์ ึน้มาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟุต 

(ตอนแรกทีส่รา้งสงู 70 ฟตุ) นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพมา่สว่นปลยีอดทีพั่งลงมาก็ได ้

ตัง้ไหวท้ีมุ่มหนึ่งขององคเ์จดยีเ์พือ่ใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกับ

เจดยีอ์งคปั์จจุบัน  ทา่นจะไดน้มัสการ ณ จุดอธษิฐานอันศักดิส์ทิธิแ์ละสามารถน าธูป

ไปค ้ากับยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่เป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนดั่งค ้าจุนชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ข ึน้ไป 

 

จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงับุเรงนอง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพือ่ใชเ้ป็นศูนยก์ลางทางการปกครองและใชอ้อกว่า

ราชการปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันทบุเรงซึง่พระราชวังเดมินั้นเคยเป็น

ทีป่ระทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมือ่ครัง้ยังทรงพระเยาวแ์ละถูกจับ

เป็นตัวประกัน มกีารคน้พบเสาและก าแพงเดมิทีถ่กูฝังอยูใ่นดนิรัฐบาลพม่าจงึ

ไดท้ าการขุดคน้และสรา้งพระราชวังบุเรงนองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจาก

ของเดมิซึง่พระต าหนักที่ประทับบรรทมสทีองเหลืองอร่ามทีดู่โดดเด่นชวน

มองในรปูแบบสถาปัตยกรรมพมา่และทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกวา่การก็ดโูดดเด่น

ดว้ยสถาปัตยกรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทั ้งภายนอกและภายใน 

**วันที ่10-20 เมษายนของทุกปี(เวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง) พระราชวัง

ปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ปรับโปรแกรมไปยังวัดพระไฝเลือ่นแทน*** 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่ คมิปูนแคม้ป์ (เชงิเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง ระหวา่งทางทา่นจะเห็นแมน่ ้า

สะโตง ซึง่เป็นแมน่ ้าทีม่คีวามสมัพันธก์ับพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยงิพระแสงปืนขา้มแม่น ้าทีก่วา้งใหญ่นี้ไป

ตอ้งแมท่ัพพมา่ จนไดรั้บชยัชนะ  ถงึคมิปูนแคม้ป์ หยดุพักเปลีย่นรถเป็นรถบรรทกุหกลอ้ขึน้บนภเูขาไจก้โ์ท เพือ่เดนิทาง

สูโ่รงแรมทีพั่ก ระหวา่งทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขา้งทาง  (น่ังรถบรรทกุขึน้ไปจนถงึจุดบนสดุของภูเขาไจก้โ์ทที่

เป็นทีต่ัง้ของพระธาตุอนิทรแ์ขวน ***ในกรณีคณะทัวร์เดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ส าหรับรถบรรทุกขึน้บนพระธาตุอนิทร์

แขวน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใิชร้ถร่วมกับคณะอืน่ ซืง่อาจใชเ้วลาพอสมควร****) พเิศษ!!!!เพิม่ฟรีฟรน่ัีงกระเชา้

ไฟฟ้าขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน(1 เทีย่ว) เพือ่บรกิารนักทอ่งเทีย่วขึน้ไปไหวพ้ระธาตสุะดวกสบายขึน้ ใชเ้วลาเพยีง 10 นาท ี

จากสถานีเขาฤษีขึน้ไปถงึสถานีองคพ์ระธาต(ุในกรณีทีก่ระเชา้ปิดจะท าการน่ังรถขึน้ถงึจุดสงูสดุตามปกตแิละไม่มกีารคนื

คา่ใชจ้่ายใดๆให)้ 

          รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพั่ก 

ค า่          เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก YOE YOE LAY HOTEL หรอื KYAIKHTO HOTEL 
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เชญิชมทัศนียภาพงดงาม ตืน่ตาตืน่ใจกับ “พระธาตอุนิทรแ์ขวน” (ซึง่อยู่ใกลท้ีพั่กมากใชเ้วลาเดนิเพยีง 10 นาท)ีพระ

ธาตุอนิทรแ์ขวน ตัง้อยู่ทีเ่มอืงไจโ้ท อ าเภอสะเทมิ เขตรัฐมอญของประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา เหนือระดับน ้าทะเล 

3,615 ฟตุ มลีักษณะเดน่เป็นกอ้นหนิสทีองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูชันอย่างหมิน่เหม่ เหมอืนจะหล่นและทา้ทาย

แรงดงึดดูของโลกโดยไมต่กลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ทีช่าวพมา่ตอ้งไปสักการะ   และยังเป็นพระธาตุประจ าปี

จอ (สนัุข) ทีค่นเกดิปีนี้ตอ้งไปนมัสการสกัการะครัง้หนึง่ในชวีติ 

 

หลังอาหารเย็นเชญิทา่นไปสกัการะพระธาต ุตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทนัใจพระธาตอุนิทรแ์ขวน ซึง่เป็น นักพรตทีม่ี

ความศักดิส์ทิธอ์กีแหง่หนึง่ ทา่นสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะสักการะกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณ

ระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จโ้ท  ควรเตรยีมเสือ้กันหนาว  หรอืกันลม หรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวาม

เย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิดตลอดคนื  (แตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรับบรุษุทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00น.)

พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ เป็นทีม่าและแรงบันดาลใจของกวซีไีรส ์ปี พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจันทร ์ทีแ่ต่งวรรณกรรม 

เรือ่ง “เจา้จันทผ์มหอม   นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน”  

 

 

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

กอง           

เชา้ตรู่ 

เชญิทา่นสกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืถวายอาหารพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทา่นจะพบกับบรรยากาศยามเชา้ทีส่ดชืน่ 

ทวิทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่ สกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นภเูขา ถา่ยภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ 

พระธาต ุพสิจูน์ความมหัศจรรยว์า่พระธาตอุงคน์ี้ตัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไมล่ม้หรอืหลน่ลงมาการทีก่อ้นหนิสทีองวางหมิน่

เหมบ่นหนา้ผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดคูลา้ยกบัลอยอยูเ่หนือหนา้ผา ราวกับพระอนิทร์

น าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 เก็บสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางกลับสู ่หงสาวดตีามเสน้ทางเดมิ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง  

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมอืงหงสาวด ี (กุง้แมน่ ้ายา่งคนละ 1 ตัว) 

บา่ย น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาว

พมา่ มคีวามยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 

1537 ในสมัยมอญเรอืงอ านาจ มพีทุธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลือ่ม

พระบาทต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน 

ดา้นหลังพระองคม์ภีาพวาดทีส่วยงาม เมือ่ครัง้ก่อนพระพุธรูปองคน์ี้ถูกปล่อยให ้

ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอฐิท่ามกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมื่อ

อังกฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จึงไดพ้บพระนอนองค์นี้ จากนั้นในปี พ.ศ. 

2491 หลังพมา่ไดรั้บเอกราชก็มกีารบรูณปฏสิงัขรณ์ใหม ่โดยทาสแีละปิดทองใหม ่จนกลายเป็นพระพุทธรูปทีส่วยงามใน

ปัจจุบัน   อกีทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ไมจั้นทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรปูตา่งๆ    
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 จากนัน้น าทา่นชม เจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่มอีายมุากกวา่ 500 ปี เป็นพระพธุรปูปางมาร

วชิยัขนาดใหญ่ มลีักษณะเป็นพระพทุธรปูปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ ทีม่ี

ความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของศลิปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม 

(ทศิเหนือ), พระโกนาคม (ทศิใต)้, พระกกุสันโธ (ทศิตะวันออก)และพระ

มหากั สสปะ  (ทิศตะ วันตก )สร า้ ง โดยสี่ส าวพี่น ้อ งที่อุทิศตนให ก้ั บ

พระพทุธศาสนาสรา้งพระพทุธรปูแทนตนเอง และสาบานตนไมข่อ้งแวะกับบรุษุ

เพศ ซึง่มีพระพุทธรูปองคห์นึ่งไดเ้กดิพังทลายและไดม้กีารบูรณะใหม่ท าให ้

พระพทุธรปูองคน์ี้มลีักษณะสวยงามแตกตา่งไปจากองคอ์ืน่ๆ 

ท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงย่างกุง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

หลังจากนัน้น าทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีซ ึง่เป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของ

ประเทศพมา่ทีบ่รเิวณพระบาทมภีาพวาดรปูสรรพสิง่ อันลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละ

องคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรปูอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีักษณะซอ้นกันซึง่แตกต่าง

กับศลิปะของไทย 

 น าทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ เป็นเจดยีท์องค าทีง่ดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่

กลางเมอืงยา่งกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และบุษราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์

เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยูน่ ้าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพม่าจะใชท้องค าแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ 

วา่กันวา่ทองค าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นี้มากมายมหาศาลกวา่ทองค าทีเ่ก็บอยูใ่นธนาคารชาติ

อังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตูสีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหา

เจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 

เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิปีมะเมีย และยังเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสุดของพม่า ซึง่มีทัง้ผูค้นชาวพม่า และ

ชาวต่างชาตพิากันสักการะทัง้กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่า

อัศจรรย ์ไมว่า่จะเป็นความงามของวหิารทศิทีท่ าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รยีกว่า พยา

ธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

 

วันเกดิ อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหัสบด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลักษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไม่มงีา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พยานาค 

 

ค าสวดบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจ าคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคี าสวดบชูาดังนี้ 

ชมพทูเีป  วะระฐาเน  สงิคตุตะเร  มะโนรัมเม  สตัตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกสุนัธัง  สวัุณณะทัณฑงั  ธาตโุย  ฐัสสะต ิ ทุติ

ยัง  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตโุย  ฐัสสะต ิ ตะตยิัง  กัสสะปัง  พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะต ิ  จะตุตถัง  โคตะ

มะ อัฎฐะเกศะ  ธาตโุย  ฐัสสะต ิ ปัญจะมัง  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อตุตะมัง  ธาตโุย อะหัง วันทามทิรูะโต  ฯ 

 

ค า่        รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

        น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก GRAND MERCURE หรอื SULE SHANGRI-LA หรอืเทยีบเทา่ (ระดับ 5 ดาว) 

วนัที ่3: ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) – เทพกระซบิ – ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต –กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นมัสการ เจดยีโ์บตะทาวนซ์ึง่โบตะทาวน ์แปลว่า เจดยีน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวน์นี้และทรงน า

พระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนที่จะน าไปบรรจุทีเ่จดยี์ชเวดากองและเจดีย์

ส าคัญอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ย่าง

ใกลช้ดิ  นอกจากนี้ยังมสี ิง่ทีน่่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพุธรูป

ทองค า ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัยที่มี

ลั ก ษณ ะ ง ด ง า ม ยิ่ ง นั ก  ต า ม ป ร ะ วั ติ ว่ า เ ค ย ป ร ะ ดิษ ฐ า น อ ยู่ ใ น

พระราชวังมัณฑะเลย ์ครัง้เมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 

2428 ถูกเคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาในอนิเดยี ท าใหร้อดพน้

จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรทีถ่ล่มพระราชวังมัณฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 

พระพุทธรูปองคน์ี้ถูกจัดแสดงที่พพิธิภัณฑว์กิตอเรียและแอลเบริต์  และ

ดา้นซา้ยมอืจะเป็นรปูป้ัน นัตโบโบย ีหรอื เทพทันใจ ซึง่ชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยทีเ่ชือ่ว่าเมือ่

อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจจากนัน้น าทา่น  

 

สกัการะ เทพกระซบิ “อะมาดอวเ์มีย๊ะ”ตามต านานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่ง

แรงกลา้รักษาศลี ไมย่อมกนิเนื้อสตัวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การบชูานัน้

จะตอ้งกระซบิขอพรทีข่า้งหูเบาๆ และบูชาดว้ยมะพรา้ว  กลว้ยนากทีเ่ขาจัดไวเ้ป็นชดุแลว้ นอกจากนี้ยังนิยมบูชาดว้ย

น ้านม และขา้วตอก รวมทัง้ดอกไม ้ ซึง่มักจะเป็นดอกมหาหงส ์ทีค่นพมา่นยิมใชบ้ชูาพระกันทั่วไป  

เทีย่ง 
       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(เป็ดปักกิง่+สลัดกุง้มังกร)   

**วันที ่10-20 เมษายนของทกุปี รา้นหยดุท าการ จะเปลีย่นไปทานรา้นอืน่แทนและปรับเป็นเมนูปกต*ิ* 

 

บา่ย 

จากนั้นน าท่านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาด“สก๊อตมารเ์ก็ต”ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศ

อังกฤษใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงมากมายในราคาถูก เชน่ ไมแ้กะสลักพระพุทธรูปไมห้อม

แกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมอืง เครือ่งเงนิ ไขม่กุ และหยกพมา่ 

***ตลาดสก็อตจะปิดชว่ง 10-20 เม.ย. ของทกุปี(เวลาอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง) จะเปลีย่นแปลงโปรแกรมโดยน าคณะ

ไปยังหา้งสรรพสนิคา้ของยา่งกุง้แทน** 

18.20 น. 
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG704(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง) 

20.15 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

***ในกรณีคณะทวัรเ์ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ส าหรบัรถบรรทกุขึน้บนพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทางบรษิทัฯขอสงวน

สทิธใิชร้ถรว่มกบัคณะอืน่ ซืง่อาจใชเ้วลาพอสมควร**** 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษวา่งอยา่งต า่ 6 หนา้  

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

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

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็ก8-12 ปี

(เสรมิเตยีง) 

เด็ก8-12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พักเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วมตัว๋

เครือ่งบนิ 

15-17 มนีาคม 2562 10,888.- 10,888.- 10,888.- 4,500.- 9,900 

22-24 มนีาคม 2562 10,888.- 10,888.- 10,888.- 4,500.- 9,900 

23-25 มนีาคม 2562 10,888.- 10,888.- 10,888.- 4,500.- 9,900 

29-31 มนีาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

30 ม.ีค.-1 เม.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

06-08 เมษายน 2562 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 10,900 

13-15 เมษายน 2562 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 11,900 

14-16 เมษายน 2562 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 11,900 

04-06 พฤษภาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

10-12 พฤษภาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

11-13 พฤษภาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

16-18 พฤษภาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

18-20 พฤษภาคม 2562 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 10,900 

25-27 พฤษภาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

31 พ.ค.-2 ม.ิย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

01-03 มถินุายน 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

08-10 มถินุายน 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

14-16 มถินุายน 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

21-23 มถินุายน 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

28-30 มถินุายน 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

05-07 กรกฎาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

13-15 กรกฎาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

20-22 กรกฎาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

27-29 กรกฎาคม 2562 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 10,900 

02-04 สงิหาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

03-05 สงิหาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

10-12 สงิหาคม 2562 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 10,900 

11-13 สงิหาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 
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16-18 สงิหาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

17-19 สงิหาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

23-25 สงิหาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

24-26 สงิหาคม 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

30 สงิหาคม - 01 

กนัยายน 2562 
13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

31 สงิหาคม - 02 
กนัยายน 2562 

13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

06-08 กนัยายน 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

07-09 กนัยายน 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

13-15 กนัยายน 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

14-16 กนัยายน 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

20-22 กนัยายน 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

21-23 กนัยายน 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

27-29 กนัยายน 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

28-30 กนัยายน 2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900 

*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,000 ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิ*** 

 

*** ราคานี้ เป็นราคาโปรโมชัน่ไมม่รีาคาเด็ก 2-11 ปี *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

รวม 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร*์** 

   เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื

กองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่สามารถควบคุมไดเ้ชน่การ

นัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของการ

เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตุสดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะ

ค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย7 

วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไม่มฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งไม่เกนิ

จ านวนวนัจ านวนคนและมคี่าใชจ่้ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 
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2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) และไมเ่กนิ 20 กก. (Nok Air) 

4. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. ค่ารถขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวน  

9. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง 

10. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิ

ทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตัวอาทเิชน่ค่าอาหาร, ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), ค่าโทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, ค่าธรรมเนียม

หนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่าก าหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพม่าส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาตแิละผูถ้อืเอกสารต่างดา้วตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพม่ามคี่าธรรมเนียม 1,600 

บาทต่อทา่น และค่าบรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทต่อทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันท าการ ยกเวน้ หนงัสอืเดนิทางไทย กมัพชูา 

ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งย ืน่วซีา่ 

4. ค่าหอ้งพักเดีย่วตามอัตรา 

5. ค่าน ากลอ้งถา่ยรูป และกลอ้งวดีโีอเขา้วดั 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

7. ค่าทปิมัคคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมัคคุเทศก)์ 

8. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขับรถ รวม 800 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง(อาจมกีารเปลีย่นแปลง) โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิให ้

เจา้หนา้ทีท่ีดู่แลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัร

โดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วใน

ระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด

เนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

  

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน  เก็บค่าใชจ่้ายทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                             GO1RGN-PG003                9 จาก 

10 
 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ
ก าหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยัง

คณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

และค่าใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทวัร์

หรอืมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และค่าใชจ่้ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิที่
เกดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวน

สทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 ขอ้มลูเพิม่เตมิ  

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่าง

ทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีก

เก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ทา่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund 

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้ (น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไม่มากนัก จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

  เอกสารการขอวซีา่พมา่(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

- ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รูปถา่ย 

- รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพี ืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สต ิก๊เกอรใ์ชไ้มไ่ด)้และกรุณา

เขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรูป 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรต์ต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทบัใหแ้นบมาในเล่มพาสปอรต์

ดว้ย 

 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสูญหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในทกุกรณี ** 
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   ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 

 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ทอ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบใน

อุบตัเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบตัเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การ

ผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, 

สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอัครราชทตู 

รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของ

บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัเิหตุ ตาม

เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิห ้

เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะ

พืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะ

ยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 


