
 
 
 
 

1 บินตรงเชียงใหมํพมํา แรงบุญ แรงศรัทธา ยํางกุ๎ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY PG        [GQ1CNXRGN-PG008] 

 

เริ่มต้นเพียง 14,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม  2563  
ยํางกุ๎ง | หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา)  | พระธาตุอินทร์แขวน |  

 พระธาตุอินทร์แขวน  | วัดไจ๎คะวาย | พระราชวังบุเรงนอง 
 พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน) | ตลาดสก๏อต |  

เจดีย์โบตะทาวน์ (พระพุทธรูปทองคํา-เทพทันใจ-เทพกระซิบ) | เจดีย์ชเวดากอง | 
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | วัดงาทัตจี | วัดบารมี   

แถมฟรี!! จ้ีเทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก 
นมัสการพระสมณโคดม ปางประทานพร   (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า) เสริมสิริมงคล 

บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า (พระธาตุอินทร์แขวน l เจดีย์ชเวดากอง l เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ) 

 

 
 
 
 

 

บินตรงเชียงใหม่พม่า แรงบุญ แรงศรัทธา ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุ
อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) 



 
 
 
 

2 บินตรงเชียงใหมํพมํา แรงบุญ แรงศรัทธา ยํางกุ๎ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY PG        [GQ1CNXRGN-PG008] 

 

เส้นทางการเดินทาง 

วันที ่1. เชียงใหมํ (ทําอากาศยานนานาชาติเชียงใหมํ) - ยํางกุ๎ง (ทําอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง) (PG723 : 11.40-12.35) 
เชียงใหมํ-ยํางกุ๎ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา) -นั่งกระเช๎าข้ึนพระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน  

วันที ่2.   พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๎คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน)-ยํางกุ๎ง-
ตลาดสก๏อต-เจดีย์โบตะทาวน์ (พระพุทธรูปทองคํา-เทพทันใจ-เทพกระซิบ)-เจดีย์ชเวดากอง 

วันที ่3.  ยํางกุ๎ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-วัดงาทัตจี -วัดบารมี-ยํางกุ๎ง (ทําอากาศยานนานาชาติมิงกาลา
ดง) - เชียงใหมํ (ทําอากาศยานนานาชาติเชียงใหมํ) ( PG724 : 13.10-15.05)   

  

วันท่ี 1 
เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ย่างกุ้ง (ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกา
ลาดง) (PG723 : 11.40-12.35)เชียงใหม่-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุ
มุเตา)-นั่งกระเช้าข้ึนพระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน 

09.00 น. พร๎อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู๎โดยสารขาออก ช้ัน1 เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์
เวย์ โดยมีเจ๎าหน๎าที่คอยให๎การต๎อนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให๎กับทุกทําน 

11.40 น. ออกเดินทางสูํ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี PG723 

(มีบริการอาหารและน้ําดื่มบนเครื่อง) 
12.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว 

เดินทางสูํ เมืองหงสาวดี ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที (เวลาท๎องถ่ินที่พมําช๎ากวําประเทศไทยครึ่ง
ชั่วโมง) 

 นําทํานสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แหํงความรุํงโรจน์แหํงหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของพมํา คนไทยนิยมเรียกวํา “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ๎าซ่ึงครั้งกํอนเป็น
สถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ กํอนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไมํวําจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพมํา 
รวมทั้งพระเจ๎าบุเรงนองด๎วย และเม่ือครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูํในหง
สาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์น้ี ยังเคยผํานการพังทลายจากแผํนดินไหวครั้งใหญํมาแล๎วถึง 4 ครั้ง ทําให๎
ปลียอดของเจดีย์องค์น้ีหักพังลงมา แตํด๎วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีตํอเจดีย์องค์นี้ จึงได๎ทําการสร๎างเจดีย์ชเวมอดอว์ 
ข้ึนมาใหมํในปีพ.ศ.2497 ด๎วยความสูงถึง 374 ฟุต นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพมํา สํวนปลียอดที่พังลงมาก็ได๎ตั้งไหว๎ที่
มุมหนึ่งขององค์เจดีย์เพ่ือให๎พุทธศาสนิกชนได๎กราบไหว๎บูชาควบคํูไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน  ทํานจะได๎นมัสการ ณ จุด
อธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคล ซ่ึงเปรียบเหมือนดั่งค้ํา
จุนชีวิตให๎เจริญรุํงเรืองยิ่งข้ึนไป 

 

 
 นําทํานออกเดินทางสูํ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ๎ก์โท) ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหวํางทางทํานจะเห็นแมํน้ํา

สะโตง ซ่ึงเป็นแมํน้ําที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปืนข๎ามแมํน้ําที่กว๎างใหญํนี้
ไปต๎องแมํทัพพมํา จนได๎รับชัยชนะ ถึงคิมปูนแค๎มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล๎อข้ึนบนภูเขาไจ๎ก์โทจนถึง
สถานีกระเช๎าไฟฟ้า นําทุกทําน นั่งกระเช้า ข้ึนสํูพระธาตุอินทร์แขวนเพ่ือให๎ลูกค๎าได๎ชมทัศนียภาพความสวยงามจาก
มุมสูงแบบพาโนรามา ใช๎เวลาประมาณ 10 นาท ี(รวมคํากระเช๎าขาข้ึนแล๎ว)  
**หมายเหตุ ในกรณีกระเช๎าปิดหรือสภาวะอากาศ รวมถึงเหตุสุดวิสัยตํางๆ ที่ไมํสามารถควบคุมและคาดการณ์
ลํวงหน๎าได๎ จะเปล่ียนเป็นข้ึนรถบรรทุกแทน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี** 
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 เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ พระธาตุอินทร์แขวน (ซ่ึงอยูํใกล๎ที่พักมากใช๎เวลาเดินเพียง 10 นาที)พระ

ธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยูํที่เมืองไจ๎โท อําเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพมํา อยูํบนยอดเขา เหนือระดับน้ําทะเล 
3,615 ฟุต มีลักษณะเดํนเป็นก๎อนหินสีทองขนาดใหญํ ตั้งอยูํบนหน๎าผาสูงชันอยํางหม่ินเหมํ เหมือนจะหลํนและท๎า
ทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมํตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพมําต๎องไปสักการะ   และยังเป็นพระธาตุ
ประจําปีจอ ที่คนเกิดปีน้ีต๎องไปนมัสการสักการะครั้งหนึ่งในชีวิต 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก 

 หลังอาหารเย็นเชิญทํานไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซ่ึงเป็น นักพรต
ที่มีความศักดิ์สิทธ์อีกแหํงหนึ่ง ทํานสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได๎ตลอดคืน ถ๎าจะสักการะกลางแจ๎งเป็นเวลานาน
บริเวณระเบียงที่ยื่นสํูพระเจดีย์ไจ๎โท ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ๎าหํม ผ๎าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพ้ืนที่
นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืน (แตํประตูเหล็กที่เปิดสําหรับบุรุษที่เข๎าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึง
เวลา 22.00น.) พระธาตุอินทร์แขวนน้ี เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร์ ที่
แตํงวรรณกรรม เรื่อง “เจ๎าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน” 

ที่พัก โรงแรม : KYAIKHTO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
วันท่ี 2 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว 

(พระนอนยิ้มหวาน)-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์ (พระพุทธรูปทองคํา-เทพ
ทันใจ-เทพกระซิบ)-เจดีย์ชเวดากอง 

เช้าตรู่ เชิญทํานตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน ( 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) การตักบาตร ณ องค์พระ
ธาตุอินทร์แขวนเปรียบเสมือนได๎ตัดบาตรกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า นับเป็นสิ่งอัศจรรย์ของโลก  และเชิญ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถํายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ องค์พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์วําพระธาตุองค์นี้
ตั้งอยูํได๎อยํางไร โดยไมํล๎มหรือหลํนลงมาการที่ก๎อนหินสีทองวางหม่ินเหมํบนหน๎าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเม่ือ
มองจากด๎านลํางข้ึนไปก็ดูคล๎ายกับลอยอยูํเหนือหน๎าผา ราวกับพระอินทร์นําไปแขวนไว๎กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์
เจดีย์ และทําบุญใสํบาตรพระสงฆ์ได๎ที่บริเวณหน๎าโรงแรมที่พัก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนั้นให๎ทํานได๎เก็บสัมภาระแล๎วออกเดินทางกลับสํู หงสาวดี ตามเส๎นทางเดิม 
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 นําทํานตักบาตรพระสงฆ์นับร๎อยรูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็น
จํานวนมาก เม่ือถึงเวลาเพลจะมีพระสงฆ์ สามเณรเดินแถวกันเข๎าสูํห๎องฉันเพล ระหวํางนั้นทํานสามารถนําสมุด 
ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหํงนี้ได๎ ณ วัดนี้นอกจากจะได๎ตักบาตรแล๎ว ทุกทํานสามารถถวายปัจจัย หรือ ถวายเข๎า
สาร 

 
 เดินทางถึง เมืองหงสาดี นําทุกทํานชม พระราชวังบุเรงนอง สร๎างข้ึนในปี พ.ศ. 2109 เพ่ือใช๎เป็นศู  นย์กลางทางการ

ปกครองและใช๎ออกวําราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ๎านันทบุเรง ซ่ึงพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เม่ือครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน มีการค๎นพบเสาและกําแพงเดิมที่ถูกฝัง
อยูํในดิน รัฐบาลพมําจึงได๎ทําการขุดค๎นและสร๎างพระราชวังบุเรงนองข้ึนมาใหมํ โดยถอดแบบจากของเดิม 

 

 
 นําทํานสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นที่เคารพนับถือของชาวพมํา มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร 

สร๎างข้ึนโดยพระเจ๎ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาท
เหลื่อมพระบาทตํางจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด๎านหลังพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม 
เม่ือครั้งกํอนพระพุธรูปองค์น้ีถูกปลํอยให๎ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐทํามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เม่ือ
อังกฤษสร๎างทางรถไฟสายพมํา จึงได๎พบพระนอนองค์นี้ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพมําได๎รับเอกราชก็มีการ
บูรณปฏิสังขรณ์ใหมํ โดยทาสีและปิดทองใหมํ จนกลายเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามในปัจจุบัน   อีกทั้งยังสามารถเลือก
ซ้ือของฝาก อาทิ ไม๎แกะสลัก ไม๎จันทร์หอม  ผ๎าปักพ้ืนเมือง ผ๎าพิมพ์เป็นรูปตํางๆ   

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 หลังจากนั้นนําทํานเดินทางเข๎าสูํเมืองยํางกุ๎ง 
 นําทํานเลือกซ้ือสินค๎าพ้ืนเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซ่ึงสร๎างเม่ือครั้งพมํายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ 

ให๎ทํานได๎เลือกชมและเลือกซ้ือสินค๎าที่ระลึกพ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก  เชํน ไม๎แกะสลัก พระพุทธรูปไม๎หอม
แกะสลัก แป้งทานาคา ผ๎าปักพ้ืนเมือง เครื่องเงิน ไขํมุกเซ๎าท์ซี และหยกพมํา  
(ตลาดสก๏อตปิดทุกวันจันทร์และเทศกาลวันสงกรานต์) 
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 นําทํานนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซ่ึงโบตะทาวน์ แปลวํา เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได๎สร๎างเจดีย์โบตะทาวน์น้ีและ

ทรงนําพระธาตุ ไว๎ 1 เส๎น กํอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สําคัญอ่ืนๆ เม่ือเดินเข๎าไปในเจดีย์สามารถ
มองเห็นพระเกศาธาตุได๎อยํางใกล๎ชิด   
สักการะขอพร พระพุธรูปทองเหลือง ประดิษฐานในวิหารด๎านขวามือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะ
งดงามยิ่งนัก ตามประวัติวําเคยประดิษฐานอยูํในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเม่ือพมําตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี 
พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย๎ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทําให๎รอดพ๎นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถลํม
พระราชวังมัณฑะเลย์ ตํอมาในป ี2488 พระพุทธรูปองค์น้ีถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต   
จากนั้นนําทุกทํานขอพร นัตโบโบย ีหรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาวพมํารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว๎บูชา ด๎วยที่เชื่อวํา
เม่ืออธิษฐานสิ่งใดแล๎วจะสมปรารถนาทันใจ 
สักการะ เทพกระซิบ อะมาดอว์เม๊ียะ ตามตํานานกลําววํา นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อยํางแรงกล๎ารักษาศีล ไมํยอมกินเน้ือสัตว์จนเม่ือสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาวพมําเคารพกราบไหว๎กันมานานแล๎ว 
การบูชาน้ันจะต๎องกระซิบขอพรที่ข๎างหูเบาๆ และ 

 

 
 จากนั้นนําทํานสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คูํบ๎านคูํเมืองพมํา เป็นเจดีย์ทองคําที่งดงาม ตั้งเดํน

เป็นสงําอยูํกลางเมืองยํางกุ๎ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด๎วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  
มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุ๎มอยูํน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชํางชาวพมําจะใช๎ทองคําแท๎ตีเป็นแผํนปิดองค์
เจดีย์ไว๎รอบ วํากันวําทองคําที่ใช๎ในการกํอสร๎างและซํอมแซมพระมหาเจดีย์แหํงนี้มากมายมหาศาลกวําทองคําที่เก็บ
อยูํในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล๎อมด๎วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร๎อยองค์ มีซ๎ุมประตูสี่ด๎าน 
ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด๎วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได๎บรรจุเส๎นพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจ๎าจํานวน 8 เส๎น เป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมํา 

 วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน ศุกร์ เสาร์ 
สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหาง พญานาค  

 คําสวดบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
เป็นพระธาตุประจําคนเกิดปีมะเมีย (ม๎า) มีคําสวดบูชาดังนี้ 

ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัส
สะติ  ทุติยัง  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ตะติยัง  กัสสะปัง  พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ   
จะตุตถัง  โคตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ปัญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  ธาตุโย 
อะหัง วันทามิทูระโต  ฯ 
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เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม : Summit Parkview  หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   

วันท่ี 3 ยํางกุ๎ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-วัดงาทัตจี-วัดบารมี-ยํางกุ๎ง (ทําอากาศยาน
นานาชาติมิงกาลาดง) - เชียงใหมํ (ทําอากาศยานนานาชาติเชียงใหมํ) ( PG724 : 13.10-15.05)   

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 หลังจากนั้นนําทํานสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซ่ึงเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุด

ของประเทศพมําที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง  อันล๎วนเป็นม่ิงมงคลสูงสุด  ประกอบด๎วยลายลักษณ
ธรรมจักรข๎างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล๎อมด๎วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะ
ซ๎อนกันซ่ึงแตกตํางกับศิลปะของไทย 

 

 
 จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ วัดงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) ซ่ึงมีพระพุธรูปองค์ใหญํ คือหลวงพํองาทัตจี แปลวํา 

หลวงพํอที่สูงเทําตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอํอน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็น
โลหะ สํวนเครื่องประกอบด๎านหลังจะเป็นไม๎สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายตํางๆ จําลองแบบมาจาก
พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์) 

 

 
 นําทุกทํานเข๎าสูํ วัดบารมี ให๎สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ๎า ที่เชื่อวํายังมีชีวิตอยูํจริง ด๎วยองค์พระเกศาธาตุนี้เม่ือ

นํามาวางบนจานแก๎ว จะสามารถเคลื่อนไหวได๎อีกทั้งวัดนี้ยังได๎ชื่อวําเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว๎มากที่สุด
ด๎วยไมํวําจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ตําง ๆ 
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 สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํ ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง 

13.10 น. ออกเดินทางกลับ เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี PG724 
(มีบริการอาหารและน้ําดื่มบนเครื่อง) 

15. 05 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมด๎วยความประทับใจ 
  

อัตราค่าบริการ : บินตรงเชยีงใหม่พมา่ แรงบุญ แรงศรัทธา ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 
วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี (เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 
พักเดี่ยวเพ่ิม ท่านละ 

วันที:่ 01-03 พฤษภาคม63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
วันที:่ 15-17 พฤษภาคม63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วันที:่ 22-24 พฤษภาคม63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วันที:่ 29-31 พฤษภาคม63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วันที:่ 05-07 มิถุนายน 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วันที:่ 12-14 มิถุนายน 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วันที:่ 19-21 มิถุนายน 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วันที:่ 26-28 มิถุนายน 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วันที:่ 03-05 กรกฎาคม 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
วันที:่ 10-12 กรกฎาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วันที:่ 17-19 กรกฎาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วันที:่ 24-26 กรกฎาคม 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
วันที:่ 07-09 สิงหาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วันที:่ 14-16 สิงหาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วันที:่ 21-23 สิงหาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วันที:่ 28-30 สิงหาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

** รายการทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ (รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทริป) ** 
** ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) ** 

**โปรแกรมทัวร์นี้ไม่มีราคาเด็ก** 
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เง่ือนไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนี้รวม 

 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกันทั้งคณะ     คําภาษีสนามบินทุกแหํงที่มี 

 คํานํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทํานละไม่เกิน 20 ก.ก.   คํารถรับ-สํง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คําที่พักตามที่ระบุในรายการ (พักห๎องละ 2 ทําน)   คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการ  

 คําอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     คําจ๎างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง  
 คําประกันอุบัติเหตุระหวํางเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
1.1  ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด พร๎อมคําภาษีสนามบิน และคําภาษีน้ํามัน ทุกแหํงตามรายการทัวร์ข๎างต๎น 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ ต๋ัวเคร่ืองบิน    

- กรณีที่ทํานมีความประสงค์จะต๎องการปรับเปล่ียนระดับชั้นที่นั่ง จาก ชั้นประหยัด (Economy Class)  

- ในการเดินทาง ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกันเป็นหมํูคณะ  
หากต๎องการเล่ือนวันเดินทางกลับกํอน (หรือหลัง) ทํานจะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบิน  
และบริษัททัวร์เรียกเก็บเพ่ิมเติมกํอนออกตั๋วโดยสาร  

       - การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู๎กําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปจัดการได๎แตํอยํางใด  
       - ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ  กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯลํวงหน๎าทุกครั้ง  เพ่ือตรวจสอบ
วํากรุ๏ปมีการออกเเดินทางแนํนอนหรือไมํ  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบใดๆ หากกรุ๏ปไมํสามารถเดินทางได๎ และทํานได๎ออกตั๋วไป
แล๎ว   
1.2  ค่าที่พัก  ประเภทห๎อง ละ 2-3  ทําน ตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการ หรือ ระดับเทียบเทํา 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เน่ืองจากการวางแปลนแบบห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว (Single) ,ห๎องพักคูํ ( 
Twin / Double ) และห๎องพักแบบ  3  ทําน (Triple)    อาจจะไมํได๎อยูํในช้ันเดียวกัน หรือ อยูํติดกัน  

       -   กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซ่ึงเป็นผลให๎คําโรงแรมสูงข้ึนมาก และห๎องพักในตัวเมืองเต็ม  
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียน หรือ ย๎ายเมือง เพ่ือให๎เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์   

1.3  ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว๎ในรายการทัวร์ข๎างต๎น 

1.4  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอํานวยความสะดวกทุกทํานตลอดการเดินทาง 

1.5  ค่าน้ําหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเคร่ืองบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรัม   
1.6  ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน ตามเงื่อนไขของแตํละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎บรรทุกใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม   

(สําหรับผ๎ูโดยสารชั้นประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรียกเก็บคําระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินที่ทําน
ไมํอาจปฏิเสธได๎ (ทํานจะต๎องชําระในสํวนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม)   
         - สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําข้ึนเครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และ 

มีความกว๎าง+ยาว+สูง ไมํเกิน  115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56  เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)  x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)   
         - กรณีที่ต๎องเดินทางด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํากวํามาตรฐานได๎ ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับ
ข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบสํวนตํางของคําใช๎จํายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทํานต๎องชําระใน
สํวนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม)   
        - ทางบริษัทฯ ไมํรับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู๎โดยสาร ในทุกกรณี 

1.6   ค่าประกันอุบัติเหตุ  คุ๎มครองระหวํางการเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ    
คํารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ  วงเงินทํานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
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** ลูกค๎าทํานใด สนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข๎อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได๎  
เบี้ยประกันเริ่มต๎น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]   **ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท] 
1.7   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตํางด๎าวตํางๆ (ทางรัฐบาลพมําประกาศยกเลิกวีซําให๎กับคนไทย ผู๎ที่ประสงค์จะพํานักระยะ
สั้นในประเทศพมําไมํเกิน 14 วัน   **ถ๎ากรณีทางรัฐบาลพมําประกาศให๎กลับมาใช๎วีซํา ผู๎เดินทางจะต๎องเสียคําใช๎จํายเพ่ิมในการขอวีซํา
ตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ  อาทิเชํน คําอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คําซักรีด  คําโทรศัพท์  คํามินิบาร์ในห๎อง
และคําพาหนะตํางๆ ที่ไมํได๎ระบุในรายการ  รวมทั้งคําธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวําที่สายการบินนั้นๆ กําหนด
หรือสัมภาระใหญํเกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม  ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว ซ่ึงลูกค๎าต๎องชําระสํวนตํางเพ่ิม 

4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน   ซึ่งต้องชําระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง  สําหรับสํวนที่
เพ่ิมเติมแกํหัวหน๎าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแตํทํานจะเห็นสมควรข้ึนอยูํกับความพึงพอใจในบริการ 
 
เง่ือนไขการจอง การชําระเงิน และการยกเลิก 

1.  การทําการจอง และ การชําระค่าบริการ 

      1.1  กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36  ชม.  หลังจากทําการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ  
กรณีลูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน โดยทุกการจองจะได๎รับ
การยืนยันสิทธิ์สํารองที่นั่ง เม่ือมีการชําระมัดจํา เทํานั้น 

    ***สําหรับช่วงการเดินทางที่ติดวันหยุดยาว หรือเทศกาล  มัดจําท่านละ 20,000 บาท ตามที่ระบุในรายการทัวร์นั้น  *** 

      1.2  กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไมํชําระตามที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวําทํานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ ไมํมีเงื่อนไขใดๆ  และขออนุญาตให๎สิทธิ์การจองแกํลูกค๎าทํานอ่ืนที่อยูํลําดับถัดไป   
     1.3  เม่ือชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้งส่งรายชื่อ
สํารองที่น่ังผู๎เดินทางต๎องสํงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร๎อมยืนยันวํา ต๎องการเดินทางทํองเที่ยวทริปใด  วันที่ใดไป
กับใครบ๎าง , เบอร์โทร // หากไมํสํงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให๎ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําเสียหายอันเกิดจาก
ความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช๎ในการจองตั๋วเครื่องบิน 

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู๎เดินทาง  : จะต๎องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลกัมากกวํา 6 เดือนข้ึน
ไป และเหลือหน๎ากระดาษวํางอยํางต่ํา  2 หน๎าหากไมํม่ันใจโปรดสอบถาม 

                **  การติดตํอประสานงานกับทางบริษัท เชนํ แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย  ขอความกรุณาต๎องทําในวันเวลาทําการของทาง 
บริษัท ดังนี้   วันจันทร์ ถึงศุกร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เทํานั้น นอกจากวันเวลาดังกลําวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศ  ในปี
นั้นๆถือวําเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท  
 **  กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเงื่อนไขการให๎บริการโดยละเอียด เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดในการใช๎บริการของทําน เนื่องจาก
เม่ือทํานชําระเงินครบจํานวนหรือมัดจําบางสํวนแล๎ว ทางบริษัทฯ ถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขการบริการและข๎อตกลงตํางๆที่ได๎ระบุไว๎
ทั้งหมดในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ 
   
4.  เง่ือนไขการยกเลิก 

กรณีที่นักทํองเที่ยวหรือตัวแทนจําหนํายต๎องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง  นักทํองเที่ยวหรือตัวแทน
จําหนําย(ผู๎มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต๎องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อยํางใดอยํางหนึ่ง เพ่ือเป็นการแจ๎ง
ยกเลิกกับทางบริษัทอยํางเป็นลายลักษณ์อักษร  (ทางบริษัทไมํขอรับยกเลิกการจอง ผํานทางโทรศัพท์ไมํวํากรณีใดๆ)กรณีนักทํองเที่ยว
หรือตัวแทนจําหนําย ต๎องการขอรับเงินคําบริการคืน นักทํองเที่ยวหรือตัวแทนจําหนําย (ผู๎มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต๎องแฟกซ์ อีเมลล์ 
หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อยํางใดอยํางหนึ่ง เพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคําบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร๎อม
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หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคําบริการตํางๆ และหน๎าสมุดบัญชีธนาคารที่ต๎องการให๎นําเงินเข๎าให๎ครบถ๎วน 
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคําบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนด
อัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563”  ดังนี ้

4.1 ยกเลิก ไมํน๎อยกวํา 30 วันกํอนเดินทาง  (ไมํนับวันเดินทาง)  คืนเงินร๎อยละ 100  ของคําบริการที่ชําระแลว๎ 

4.2 ยกเลิก ไมํน๎อยกวํา 15-29 วันกํอนเดินทาง  (ไมํนับวันเดินทาง)  คืนเงินร๎อยละ 50 ของคําทัวร์ทั้งหมด 

4.3 ยกเลิก น๎อยกวํา 15 วันกํอนการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์  ไมํคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด 

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซ่ึงมีการหักเงินในบางส่วนน้ัน เน่ืองจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือ
การเตรียมการจัดน าเที่ยวไปแล้ว  เช่น การมัดจ าที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน   การจองที่พัก   และ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๏ปที่ออกเดินทางชํวงเทศกาลวันหยุด เชํน ปีใหมํ, สงกรานต์ เป็นต๎น บางสายการบินมีการการันตี
มัดจําที่นั่งกับสายการบินและคํามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน CHARTER FLIGHT จะไมํมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คําทัวร์ทั้งหมดที่
ชําระแล๎ว ไมํวํายกเลิกด๎วยกรณีใดๆ 

4.5 การติดตํอใดๆ กับทางบริษัทเชํน แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย  ต๎องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลําวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวําเป็นวันหยุดทําการของ
ทางบริษัท 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้ว เต็มจํานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง    โปรดอ่านข้อความ
ให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 

4.6 กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่ระบุ ไว๎ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร์ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ** ส าคัญ !!  บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศพม่าโดยผิดกฎหมายและใน 

ข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและพม่า ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการ 

ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น ** 

4.7 เม่ือทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะถือวําทําน
สละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการและเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 

หมายเหตุ : 
1. จํานวนผ๎ู เดินทางต๎องมีข้ันตํ่า 10 ท่านข้ึนไปตํอกรุ๏ป มิฉะน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการ

เดินทางไปในวันอ่ืนตํอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า นอกจากผู๎เดินทางทุกทํานยินดีที่จะชําระคําบริการ
เพ่ิมเพ่ือให๎คณะเดินทางได๎ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให๎ทํานตํอไป  

2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคํานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกํอนวันเดินทาง 

3.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ 

4.     บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน, การประทว๎ง, การนัดหยุดงาน, การกํอการจลาจล
, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด , การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทํานอันเกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง 

        6.  เม่ือทํานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ
ทั้งหมด  
        7.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต๎องแจ๎งลํวงหน๎า ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน 
และราคาอาจเปล่ียนแปลงได๎ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า  
        8. อัตราคําบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ ณ วันที่ทางบรษิัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับราคาคําบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ คําตั๋วเครื่องบิน คําภาษีเชื้อเพลิงคํา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 



 
 
 
 

11 บินตรงเชียงใหมํพมํา แรงบุญ แรงศรัทธา ยํางกุ๎ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY PG        [GQ1CNXRGN-PG008] 

 

        9.    การบริการของรถบัสนําเที่ยวพมํา ตามกฏหมายประเทศพมํา สามารถให๎บริการวันละ  8 ชั่วโมง  โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะ
เป็นผ๎ูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียน
เวลาทํองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทั้งโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและ
ฤดูกาลทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของนักทํองเที่ยวเป็นสําคัญ 

       10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมํมีอํานาจในการให๎คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว๎นแตํมีเอกสารลงนามโดยผู๎
มี อํานาจของบริษัทกํากับเทําน้ัน 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศพม่าให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศพมําให๎กับคนไทย ผู๎ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศพมําไมํเกิน 14 วัน ด๎วยวัตถุประสงค์เพ่ือ
การทํองเที่ยว และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเข๎าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันวํามีคุณสมบัติในการเข๎า ประเทศ
พมํา 

** เอกสารที่อาจจะต๎องใช๎ในการพิจารณาการอนุญาตให๎เข๎าประเทศ **  
1. ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศพมํา   
2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง  

( ทั้ง 2 อยําง ทางบริษัทจะเป็นผู๎จัดเตรียมให๎กับลูกค๎า แตํทั้งนี้ข้ึนอยูํกับการพิจารณาของกองตรวจคนเข๎าเมืองของพมํา อีกครั้ง)  
3.สิ่งที่ยืนยันวําทํานสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดข้ึนระหวํางที่พํานักในประเทศพมํา (เชํน เงินสด บัตรเครดิต เป็นต๎น) 
4.ชื่อ ที่อยูํ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดตํอได๎ระหวํางที่พํานักในประเทศพมํา (เชํน คน รู๎จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) และกําหนดการเดินทาง
ระหวํางที่พํานักในประเทศพมํา 
 
คุณสมบัติการเข้าประพม่า (สําหรับกรณีการเข้าประเทศพม่าตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1.หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช๎งานเหลืออยูํ ไมํน๎อยกวํา 6 เดือน  นับถึงวันเดินทางกลับ 

2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศพมําจะต๎องไมํเป็นส่ิงที่ขัดตํอกฎหมาย และเข๎าขํายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 

3.ในข้ันตอนการขอเข๎าประเทศพมํา จะต๎องระบุระยะเวลาการพํานักไมํเกิน 14 วัน 

4.เป็นผู๎ที่ไมํมีประวัติการถูกสํงตัวกลับจากประเทศพมํา หรือมิได๎อยูํในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ  
และไมํเข๎าขํายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ 

 
 

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตวัข้ึนเครื่องบิน ต๎องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไมํเกิน 100 มิลลิลิตรตํอชิ้น และรวมกันทุกชิ้น ไมํ
เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสํถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจได๎อยํางสะดวก ณ  จุด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให๎ถือได๎ทํานละ 1 ใบเทําน้ัน ถ๎าสิ่งของดังกลําวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกวําที่กําหนดจะต๎องใสํกระเป๋าใบใหญํ และฝาก
เจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล๎ายกับอาวุธ เชํน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต๎องใสํกระเป๋าใบใหญํและฝากเจ๎าหน๎าที่โหลด
ใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น  
3.  ประเทศพมํา มีกฎหมายห๎ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข๎าประเทศ เชํน ผัก ผลไม๎สด  ไขํ เนื้อสัตว์ ไส๎กรอกฯ 
เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดตํอที่จะมาจากสิ่งเหลําน้ี หากเจ๎าหน๎าที่ตรวจพบ จะต๎องเสียคําปรับในอัตราที่สูงมาก 

 

 
 
 

 


