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เดินทาง กรกฎาคม - กันยายน 2562  
 

สิเรียม | เจดีย์เยเลพญา | หงสาวดี | วัดไจ๎คะวาย | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ | พระราชวังบุเรงนอง 
พระพุทธไสยาสน์เจ๏าทัตจี | ตลาดสก๏อต | เจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์  

                                เริ่มต้นเพียง 13,888.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชียงใหม่บินตรง พม่า #Hashtag Yangon 
ย่างกุ้ง หงสาวด ีสิเรียม 3 วัน 2 คนื  

เส้นทางการเดินทาง 

วันที ่1.  เชียงใหมํ (ทําอากาศยานนานาชาติเชียงใหมํ) - ยํางกุ๎ง (ทําอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง) (PG723 : 11.40-12.35)  
 เชียงใหมํ - ยํางกุ๎ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระสุริยัน จันทรา 
วันที ่2.  ยํางกุ๎ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ - วัดไจ๎คะวาย - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระราชวังบุเรงนอง - ตลาดสก๏อต  -  
            พระพุทธไสยาสน์เจ๏าทัตย ี
วันที ่3.  ยํางกุ๎ง - เจดีย์โบตะทาวน์ - พระพุธรูปทองเหลือง - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - วัดพระหินอํอน - ช๎างเผือก - เชียงใหมํ 
 ยํางกุ๎ง (ทําอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง) - เชียงใหมํ (ทําอากาศยานนานาชาติเชียงใหมํ) ( PG724 : 13.10-15.05) 
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วันท่ี 1 
เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ย่างกุ้ง (ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกา
ลาดง) (PG723 : 11.40-12.35)  
สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระสุริยัน จันทรา 

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 (เวลาท๎องถิ่นที่พมําช๎ากวําประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 

 ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว นําทํานเดินทางสู ํเมืองสิเรียม  ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 45 นาท ี
 
 

 

ถึงเมืองสิเรียมนําทํานลงเรือไป ชมเจดีย์เยเลพญา เจดีย์นี้สร๎างข้ึนบนเกาะกลางน้ํา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวํา “เจดีย์
กลางน้ํา”นําทํานนมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิเกําแกํที่ประดิษฐานบนบัลลังก์ไม๎แกะสลักปิดทองคําเปลว
ที่งดงาม มีอายุนับพันปี ซ่ึงเป็นที่สักการะบูชาของชาวพมําและชาวตํางชาติ 

 ได๎เวลาอันสมควรลงเรือกลับและตํอรถปรับอากาศเดินทางกลับ เมืองย่างกุ้ง ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที 
 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 

 สัตว์สัญลักษณ์ประจําวันเกิด 

วันอาทิตย์ = ครุฑ  /  จันทร์ = เสือ  /  อังคาร = สิงห์  /  พุธกลางวัน = ช๎างมีงา 
พุธกลางคืน = ช๎างไมํมีงา  /  พฤหัสบดี  = หนูหางยาว  /  ศกุร์ = หนูหางสั้น  /  เสาร ์= พญานาค 

 กํอนถึงจุดอธิษฐาน ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง นําทุกทํานเข๎าสักการะ พระสุริยัน จันทรา เป็นศาลเล็กๆ ลักษณะ
โดดเดํนที่จั่วหลังคามีรูปนกยูงและกระตําย ชาวพมํามากราบไหว๎ขอพรเกี่ยวกับธุระกิจค๎าขายให๎เจริญรุํงเรือง 
แม๎กระทั่งรายการดังรายการหนึงในเมืองไทยเคยมากราบไหว๎ขอพร ยังยืนยันต๎วยตนเองเลยวํา พระสุริยัน-จันทรา มี
ความศักดิ์สิทธิ์จริง เป็นอีกหนึงสถานที่ ที่ต๎องไมํพลาด 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก โรงแรม : BEST WESTERN GREEN HILL หรือระดับเทียบเท่า 
  

วันท่ี 2 
ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ - วัดไจ้คะวาย - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - 
พระราชวังบุเรงนอง - ตลาดสก๊อต - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 นําทุกทํานออกเดินทาง สูํ เมืองหงสาวดี ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท ี

 

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

 

นําทํานตักบาตรพระสงฆ์นับร๎อยรูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็น
จํานวนมาก เม่ือถึงเวลาเพลจะมีพระสงฆ์ สามเณรเดินแถวกันเข๎าสูํห๎องฉันเพล ระหวํางนั้นทํานสามารถนําสมุด 
ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหํงนี้ได๎ ณ วัดนี้นอกจากจะได๎ตักบาตรแล๎ว ทุกทํานสามารถถวายปัจจัย หรือ ถวายเข๎า
สาร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่น้ําย่างคนละ 1 ตัว) 
บ่าย 

 
 

 
 
 

 

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   

 นําทุกทํานชม พระราชวังบุเรงนอง สร๎างข้ึนในปี พ.ศ. 2109 เพ่ือใช๎เป็นศู  นย์กลางทางการปกครองและใช๎ออกวํา
ราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ๎านันทบุเรง ซ่ึงพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
เม่ือครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน มีการค๎นพบเสาและกําแพงเดิมที่ถูกฝังอยูํในดิน รัฐบาลพมําจึงได๎
ทําการขุดค๎นและสร๎างพระราชวังบุเรงนองข้ึนมาใหมํ โดยถอดแบบจากของเดิม 

 จากนั้นเดินทางกลับสูํ เมืองย่างกุ้ง ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท ี
 นําทํานเลือกซ้ือสินค๎าพ้ืนเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซ่ึงสร๎างเม่ือครั้งพมํายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ 

ให๎ทํานได๎เลือกชมและเลือกซ้ือสินค๎าที่ระลึกพ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก  เชํน ไม๎แกะสลัก พระพุทธรูปไม๎หอม
แกะสลัก แป้งทานาคา ผ๎าปักพ้ืนเมือง เครื่องเงิน ไขํมุกเซ๎าท์ซี และหยกพมํา  
(ตลาดสก๏อตปิดทุกวันจันทร์และเทศกาลวันสงกรานต์) 

 หลังจากนั้นนําทํานสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซ่ึงเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุด
ของประเทศพมําที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง  อันล๎วนเป็นม่ิงมงคลสูงสุด  ประกอบด๎วยลายลักษณ
ธรรมจักรข๎างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล๎อมด๎วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะ
ซ๎อนกันซ่ึงแตกตํางกับศิลปะของไทย 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม : Best Western Green Hill หรือ Summit Parkview  หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   

  

วันท่ี 3 

ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ - พระพุธรูปทองเหลือง - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - วัดพระ
หินอ่อน - ช้างเผือก - (ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่) ( PG724 : 13.10-15.05) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 นําทํานนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซ่ึงโบตะทาวน ์แปลวํา เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได๎สร๎างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และ

ทรงนําพระธาตุ ไว๎ 1 เส๎น กํอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สําคัญอ่ืนๆ เม่ือเดินเข๎าไปในเจดีย์สามารถ
มองเห็นพระเกศาธาตุได๎อยํางใกล๎ชิด   

 สักการะขอพร พระพุธรูปทองเหลือง ประดิษฐานในวิหารด๎านขวามือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงาม
ยิ่งนัก ตามประวัติวําเคยประดิษฐานอยูํในพระราชวังมัณฑะเลย์  ครั้งเม่ือพมําตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 
2428 ถูกเคลื่อนย๎ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย  ทําให๎รอดพ๎นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถลํม
พระราชวังมัณฑะเลย์ ตํอมาในป ี2488 พระพุทธรูปองค์น้ีถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต   
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 จากนั้นนําทุกทํานขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาวพมํารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว๎บูชา ด๎วยที่เชื่อวํา
เม่ืออธิษฐานสิ่งใดแล๎วจะสมปรารถนาทันใจ 

 สักการะ เทพกระซิบ อะมาดอว์เม๊ียะ ตามตํานานกลําววํา นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อยํางแรงกล๎ารักษาศีล ไมํยอมกินเน้ือสัตว์จนเม่ือสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาวพมําเคารพกราบไหว๎กันมานานแล๎ว  
การบูชาน้ันจะต๎องกระซิบขอพรที่ข๎างหูเบาๆ และ 

 นําทุกทํานเข๎าสูํ วัดบารมี ให๎สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ๎า ที่เชื่อวํายังมีชีวิตอยูํจริง ด๎วยองค์พระเกศาธาตุนี้เม่ือ
นํามาวางบนจานแก๎ว จะสามารถเคลื่อนไหวได๎อีกทั้งวัดนี้ยังได๎ชื่อวําเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว๎มากที่สุด
ด๎วยไมํวําจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ตําง ๆ 

 ชม วัดพระหินอ่อน ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอํอนที่มีขนาดใหญํที่สุดในพมํา  
นําทํานชม ช้างเผือก ที่เป็นช๎างคูํบ๎านคํูเมืองของพมํา มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวถูกต๎องตามคชลักษณ์ของช๎างเผือกทุก
ประการ 

 สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํ ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง 
13.10 น. ออกเดินทางกลับ เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี PG724 

(มีบริการอาหารและน้ําดื่มบนเครื่อง) 
15. 05 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมด๎วยความประทับใจ 

  

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บินตรง #Hashtag Yangon  
                       ย่างกุ้ง หงสาวด ีสิเรียม 3 วัน 2 คืน (PG) 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  
12 ปี (เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  
12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว
ท่านละ 

15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 3,000.- 8,488.- 
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 3,000.- 8,088.- 

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

**โปรแกรมทัวร์นี้ไม่มีราคาเด็ก** 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การชําระคําบริการ 

1.1 ชําระเงินมัดจําทํานละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข๎าบัญชีและสํงหลักฐานการโอน
เงินให๎เจ๎าหน๎าที่ที่ดูแลเส๎นทาง การจองจะยืนยันหลังจากได๎รับแจ๎งวําชําระเงินมัดจําแล๎วเทํานั้น 
1.2 สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผู๎ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน  
1.3 การชําระเงินสํวนที่เหลือ ลูกค๎าต๎องชําระกํอนเดินทาง 15 วัน หากหากไมํชําระตามเวลาที่กําหนด ทางบริษัทขอ
อนุญาตยึดมัดจําทั้งหมดและยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ  **ชําระก่อนเดินทาง 30 วัน สําหรับวันสงการนต์
และวันหยุดช่วงวันข้ึนปีใหม่** 

2. กรณีคณะออกเดินทางได๎           
2.1 คณะจองจํานวนผู๎ใหญํ 10 ทํานออกเดินทาง (มีหัวหน๎าทัวร์) 
2.2 คณะจองไมํถึงจํานวนผู๎ใหญํ 10 ทําน ไมํออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนคําทัวร์หลังจากมีการจํายเงินมัดจํา 
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3.1 แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 30 วัน ไมํนับวันเดินทาง   คืนคําใช๎จํายทั้งหมด **45 วัน สําหรับวันสงกา
รนต์และวันหยุดช่วงวันข้ึนปีใหม่** 
3.2 แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 15 วัน ไมํนับวันเดินทาง   เก็บคําใช๎จํายทํานละ 10,000 บาท 
3.3 แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด 
3.4 สําหรับผู๎โดยสารที่ไมํได๎ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู๎ยื่นวีซําให๎ เม่ือผลวีซําผํานแล๎วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคํามัดจําทั้งหมด 
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและผู๎เดินทาง
อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทําน 
3.6 กรณีเจ็บป่วยจนไมํสามารถเดินทางได๎ซ่ึงจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎  เชํน คําตั๋ว
เครื่องบิน คําห๎อง คําธรรมเนียมวีซําตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคําใช๎จํายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไมํ
สามารถเดินทางได๎ 
3.7 กรณีที่ทํานได๎ชําระคําทัวร์หรือมัดจํามาแล๎ว  และทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต๎องคืนคําทัวร์หรือมัดจําให๎กับ
ลูกค๎า (ตามเงื่อนไข ข๎อ1-ข๎อ3) ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายจริงที่เกิดข้ึนแล๎ว กับทํานเป็นกรณี
ไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบิน หรือได๎ชําระคําบริการในสํวนของทางตํางประเทศ เชํน โรงแรม ฯลฯ ไปแล๎ว) โดย
ใช๎เวลาดําเนินการในการคืนเงิน 7-14 วัน ทําการ นับจากวันที่ได๎รับเรื่อง   
3.8 กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 
3.9 กรณีวีซําผํานแล๎ว แตํกรุ๏ปออกเดินทางไมํได๎ เน่ืองจากผู๎เดินทางทํานอ่ืนในกลุํมโดนปฏิเสธวีซํา หรือไมํวําด๎วย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคําใช๎จํายจริงที่เกิดข้ึนแล๎วกับทํานเป็นกรณีไป 
3.10 กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได ๎เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ไมํวําเหตุผลใดๆ 
ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 

4. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจั งหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่ กํอนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบ คําใช๎จํายที่
เกิดข้ึน 

5. เม่ือทํานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานรับทราบและยอมรับเงื่อนไข และหมายเหตุที่ระบุทุกข๎อ
แล๎ว 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. คําตั๋วเครื่องบินชั้นนักทํองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร๎อมคณะ  

- ในกรณีมีความประสงค์อยูํตํอจะต๎องไมํเกินจํานวนวัน, จํานวนคนและมีคําใช๎จํายตามที่ทางสายการบินกําหนด 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต๎องเป็นไปตามระบบของสายการบิน ซ่ึงระบบการจองที่นั่งเป็น
แบบสุํมที่นั่ง 

2. คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ 
3. คํานํ้าหนักกระเป๋าเดินทางทํานละไมํเกิน 20 กก. 
4. คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร๎อมคนขับรถที่ชํานาญเส๎นทาง 
5. คําห๎องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทํา  
6. คําอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7. คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการ 
8. คําหัวหน๎าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ท๎องถิ่นคอยดูแลตลอดการเดินทาง (ไมํรวมคําทิป) 
9. คําภาษีมูลคําเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จําย 3% 
10. คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทาง คุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท คํา   รักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทํานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
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** กรณีที่ต้องการซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมกับทาง
บริษัทได ้**  
    - เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
    - เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
    - ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี   
    - [รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท] 
    - ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี   
    - [รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท] 
 

อัตราค่าบริการนี้ไมร่วม 
1. คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
2. คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิเชํนคําอาหาร, คําเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ําดื่ม, บุหรี่, เหล๎า, เบียร์ ฯลฯ), คําโทรศัพท์ , 

คําซักรีด, คําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คํานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวํากําหนด,  คํา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คํากระเป๋าเดินทางหรือของมีคําที่สูญหายในระหวํางการ
เดินทางเป็นต๎น 

3. คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศพมําสําหรับหนังสือเดินทางตํางชาติและผู๎ถือเอกสารตํางด๎าวต๎องยื่นวีซําเข๎าประเทศ
พมํามีคําธรรมเนียม 1,600 บาทตํอทําน และคําบริการยื่นวีซํา 500 บาทตํอทําน ใช๎ระยะเวลาในการยื่นวีซํา 5-7 
วันทําการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า 

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสําหรับหนังสือเดินทางอเมริกา กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ 
5. คําห๎องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว๎ข๎างต๎น 
6. คํานํากล๎องถํายรูป และกล๎องวีดีโอเข๎าวัด 
7. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง 
8. คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (รวม 500 บาท/ท่าน/ทริป) 
10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ข้ึนอยู่กับภาวะ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น
สําคัญ** 
 
หมายเหตุ : สําหรับผ๎ูเดินทางที่อายุไมํถึง 18 ปี และไมํได๎เดินทางกับบิดา มารดา ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎บุตรเดินทาง
ไปตํางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด๎วย 
 
** ขณะนี้รัฐบาลไทยและพม่าได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้ต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอีก ท่านจะต้องทํา
การยื่นวีซ่า สําหรับการยื่นวีซ่าที่เชียงใหม่ ลูกค้าต้องไปแสดงตนด้วยพร้อมกับชําระค่าวีซ่าตรงกับสถานกงสุล ท่าน
ละ 1,600 บาท ** 
 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 
1. การพิจารณาวีซําเป็นดุลยพินิจของสถานทูต  มิใชํบริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต๎องจะชํวยให๎การ

พิจารณา ของสถานทูตงํายข้ึน 
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2. กรณีทํานใดต๎องใช๎พาสปอร์ตเดินทาง ชํวงระหวํางยื่นวีซํา หรือ กํอนเดินทางกับทางบริษัท ทํานต๎องแจ๎งให๎ทาง
บริษัทฯ ทราบลํวงหน๎าเพ่ือวางแผนในการขอวีซําของทําน ซ่ึงบางสถานทูตใช๎เวลาในการพิจารณาวีซําที่คํอนข๎าง
นานและอาจไมํสามรถดึงเลํมออกมาระหวํางการพิจารณาอนุมัติวีซําได๎  

3. สําหรับผ๎ูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูํตํางประเทศ จะต๎องดําเนินเรื่องการขอวีซําด๎วยตนเองในประเทศที่ตนพํานัก
หรือศึกษาอยูํเทํานั้น 

4. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล๎วต่ํากวํา 6 เดือน ผู๎
เดินทางต๎องไปยื่นคําร๎องขอทําหนังสือเดินทางเลํมใหมํ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลํมเกํา ให๎กับทางบริษัท
ด๎วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทํานจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่งในการยื่นคําร๎องขอวีซํา และจํานวนหน๎าหนังสือ
เดินทาง ต๎องเหลือวํางสําหรับติดวีซําไมํต่ํากวํา 3 หน๎า 

5. ทํานที่ใสํปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต๎องไมํมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตํงเติมใดๆ ในเลํม 

 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า (สําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติท่ีไมไ่ด้รับการยกเว้น) 
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการย่ืนขอวีซ่าในอดีต เน่ืองจากสถานกงสุลมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสาร

การอยู่เร่ือยๆ** 
1. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) ต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หนังสือ

เดินทาง ต๎องมีหน๎าเหลือสําหรับประทับวีซําอยํางน๎อย 4 หน๎า ทํานที่ใสํปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หาก
มีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอปกหนังสือเดินทางของทําน และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทาง
ราชการ ต๎องไมํมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตํงเติมใดๆ ในเลํม 

2. รูปถํายสีหน๎าตรง ขนาด2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (ใช๎รูปสีพ้ืนหลังขาวเทํานั้น ถํายไว๎ไมํเกิน 6 เดือน , รูปที่เป็น
สติ๊กเกอร์ใช๎ไมํได๎)  

3. ใบตรวจคนเข๎าเมืองขาออกจากประเทศไทย พาสสปอร์ตตํางชาติที่เดินทางเข๎าประเทศไทยจะต๎องมีใบตรวจคน
เข๎าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให๎แนบมาในเลํมพาสปอร์ตด๎วย 

**โปรดสํงเอกสารกํอนการเดินทางอยํางน๎อย 10 วันทําการ 
**เกี่ยวกับเอกสารยื่นวีซํา หากทางสถานกงสุลแจ๎งวํามีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการยื่นวีซํา สถานกงสุลจะขอ
เอกสารเพ่ิมเติมได๎ทุกเวลา 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน                                           
1. ในการเดินทางเป็นหมํูคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ทําน

จะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๏ป เป็นไปโดยสายการ
บินเป็นผ๎ูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได๎ดําเนินการ     
ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว (กรณีตั๋ว REFUNDได๎) ผู๎เดินทางต๎องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทํานั้น 

2. ทางบริษัทได๎สํารองที่นั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว  หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล๎วแตํสายการ
บินและชํวงเวลาเดินทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคําใช๎จํายตามที่
เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยํางน๎อย 

4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูํบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู๎ที่จะนั่งต๎องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน   
กําหนด เชํน ต๎องเป็นผู๎ที่มีรํางกายแข็งแรง และชํวยเหลือผู๎อ่ืนได๎อยํางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชํน  
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได๎ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมํใชํผู๎ที่มีปัญหาทางด๎านสุขภาพและรํางกาย และ
อํานาจในการให๎ที่นั่ง Long leg ข้ึนอยูํกับทางเจ๎าหน๎าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทํานั้น 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว (Single) ,ห๎องคูํ 

(Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 ทําน/3 เตียง (Triple Room) ห๎องพักตํางประเภทอาจจะไมํติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน แตํอาจจะได๎เป็น 1 เตียงใหญํกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. กรณีชํวงเทศกาลหรือประชุมนานาชาติ เป็นสาเหตุทําให๎ห๎องที่ทํานได๎ทําการรีเควสไว๎ มีไมํเพียงพอ ทางโรงแรม
อาจจะสลับจากที่รีเควสห๎อง Twin Room เป็น Double Room หรือ จากห๎อง Double Room เป็น Twin Room 

 
หมายเหตุ : 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดออกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู๎รํวมคณะไมํถึง 10 ทําน โดยจะแจ๎งให๎ทํานทราบ

ลํวงหน๎าอยํางน๎อย7 วันกํอนการเดินทาง 
2. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหายไมํวํากรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองของไทยไมํอนุญาต

ให๎เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํอนุญาตให๎เข๎าเมือง 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไมํ

สามารถควบคุมได๎เชํนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลําช๎าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเที่ยวโดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎  ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตําง ๆ ที่ไมํ
สามารถคาดการณ์ลํวงหน๎าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู๎รํวมเดินทางเป็น
สําคัญ) 

5. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการโดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 
6. หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมํสะดวก

ในการเดินทางทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทํานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมํูคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด 
 

- 
แนบมาในเล่มพาสปอร์ตด้วย 


