
 

เริ่มต้นเพยีง 14,900.- 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง มีนาคม-สิงหาคม 2563  
ย่างกุง้ | หงสาวดี | เจดียช์เวมอวด์อว ์(พระธาตมุเุตา)  | พระธาตอุินทรแ์ขวน  
วดัไจค้ะวาย | พระราชวงับเุรงนอง | พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนยิม้หวาน) 
ตลาดสก๊อต | เจดียโ์บตะทาวน ์(พระพทุธรูปทองค า-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ) 

เจดียช์เวดากอง | พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี (พระนอนตาหวาน) | วดังาทตัจี | วดับารมี   
แถมฟรี!! จีเ้ทพทันใจ ผ่านพธิีปลุกเสก 

เสริมสิริมงคล บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า พระธาตุอินทรแ์ขวน l  เจดียช์เวดากอง  

 เจดียช์เวมอรด์อร ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

เชียงใหม่บินตรง พม่า แรงบุญ แรงศรัทธา ย่างกุ้ง หงสา  
พระธาตุอินทรแ์ขวน 3 วัน 2 คืน  



 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ย่างกุง้ (ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง) (PG723 : 11.40-12.35) 
เชียงใหม่-ย่างกุง้-หงสาวดี-เจดียช์เวมอวด์อว ์(พระธาตมุเุตา) -นั่งกระเชา้ขึน้พระธาตอุินทรแ์ขวน-พระธาตอุินทรแ์ขวน  

วนัท่ี 2.   พระธาตุอินทรแ์ขวน-หงสาวดี-วดัไจค้ะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนยิม้หวาน)-ย่างกุง้-
ตลาดสก๊อต-เจดียโ์บตะทาวน ์(พระพทุธรูปทองค า-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ)-เจดียช์เวดากอง 

วนัท่ี 3.  ย่างกุง้-พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี (พระนอนตาหวาน)-วดังาทตัจี -วดับารมี-ย่างกุง้ (ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลา
ดง) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) ( PG724 : 13.10-15.05)   

วันที ่1 
เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ย่างกุ้ง (ท่าอากาศยานนานาชาติมิง
กาลาดง) (PG723 : 11.40-12.35)เชียงใหม่-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดียช์เวมอวด์อว ์(พระ
ธาตุมุเตา)-น่ังกระเช้าขึน้พระธาตุอินทรแ์ขวน-พระธาตุอินทรแ์ขวน 

09.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้1 เคานเ์ตอรส์ายการบินบางกอกแอรเ์วย ์
โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

11.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบินที ่PG723 

(มีบรกิารอาหารและน า้ดื่มบนเครื่อง) 
12.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว 

เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ่ง
ชั่วโมง) 

 น าท่านสกัการะ พระเจดียช์เวมอดอว ์เจดียน์ีเ้ป็นสัญลักษณแ์ห่งความรุ่งโรจนแ์ห่งหงสาวดี และนบัเป็น 1 ใน 5 ส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ซึ่งครัง้ก่อนเป็น
สถานท่ีประกอบพิธีศักดิ์สิทธ์ิ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริยม์อญหรือพม่า 
รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมื่อครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหง
สาวดี ก็เคยเสด็จมานมสัการพระเจดียอ์งคน์ี ้ยงัเคยผ่านการพงัทลายจากแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถึง 4 ครัง้ ท าให้
ปลียอดของเจดียอ์งคน์ีห้กัพงัลงมา แต่ดว้ยความศรทัธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดียอ์งคน์ี ้ จึงไดท้ าการสรา้งเจดียช์เวมอดอว ์
ขึน้มาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถึง 374 ฟตุ นบัเป็นเจดียท์ี่สงูที่สดุในพม่า ส่วนปลียอดที่พงัลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท้ี่มมุ
หนึ่งขององคเ์จดียเ์พื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกับเจดียอ์งคปั์จจุบัน   ท่านจะไดน้มัสการ ณ จุด
อธิษฐานอนัศกัดิ์สิทธ์ิและสามารถน าธูปไปค า้กับยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพ่ือเป็นสิรมิงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค า้
จนุชีวิตใหเ้จรญิรุง่เรืองยิ่งขึน้ไป 

 

 
 น าท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะเห็นแม่น า้

สะโตง ซึ่งเป็นแม่น า้ที่มีความสมัพนัธก์บัพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยิงพระแสงปืนขา้มแม่น า้ที่กวา้งใหญ่นีไ้ป
ตอ้งแม่ทพัพม่า จนไดร้บัชยัชนะ ถึงคิมปนูแคม้ป์ หยุดพกัเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้ขึน้บนภูเขาไจก้โ์ทจนถึงสถานี
กระเชา้ไฟฟ้า น าทุกท่าน น่ังกระเช้า ขึน้สู่พระธาตุอินทรแ์ขวนเพื่อใหล้กูคา้ไดช้มทศันียภาพความสวยงามจากมมุสูง



 
แบบพาโนรามา ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที (รวมค่ากระเชา้ขาขึน้แลว้)  
**หมายเหต ุในกรณีกระเชา้ปิดหรือสภาวะอากาศ รวมถึงเหตสุดุวิสยัต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคมุและคาดการณล่์วงหนา้
ได ้จะเปล่ียนเป็นขึน้รถบรรทกุแทน โดยทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทกุกรณี** 

 

 
 เชิญชมทศันียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ พระธาตุอินทรแ์ขวน (ซึ่งอยู่ใกลท้ี่พกัมากใชเ้วลาเดินเพียง 10 นาที)พระ

ธาตุอินทรแ์ขวน ตัง้อยู่ที่เมืองไจ้โท อ าเภอสะเทิม เขตรฐัมอญของประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา เหนือระดับน า้ทะเล 
3,615 ฟตุ มีลกัษณะเด่นเป็นกอ้นหินสีทองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูชนัอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและทา้ทาย
แรงดึงดดูของโลกโดยไม่ตกลงมา นบัเป็น 1 ใน 5 ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิ ที่ชาวพม่าตอ้งไปสกัการะ   และยงัเป็นพระธาตปุระจ าปี
จอ ที่คนเกิดปีนีต้อ้งไปนมสัการสกัการะครัง้หน่ึงในชีวิต 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพ่ัก 
 หลงัอาหารเย็นเชิญท่านไปสกัการะพระธาต ุตามอธัยาศยั นมสัการ เทพทันใจพระธาตุอินทรแ์ขวน ซึ่งเป็น นกัพรตที่

มีความศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหน่ึง ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะสักการะกลางแจง้เป็นเวลานาน
บรเิวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดียไ์จโ้ท ควรเตรียมเสือ้กนัหนาว หรือกนัลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนั่งเพราะพืน้ท่ีนั่ง
มีความเย็นมาก พระเจดียอ์งคน์ีเ้ปิดตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรบับุรุษที่เขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 
22.00น.) พระธาตุอินทรแ์ขวนนี ้เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส ์ปี พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจันทร ์ที่แต่ง
วรรณกรรม เรื่อง “เจา้จนัทผ์มหอม นิราศพระธาตอุินทรแ์ขวน” 

ทีพ่กั โรงแรม : KYAIKHTO HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 

 



 

วันที ่2 พระธาตุอินทรแ์ขวน-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตา
เลียว (พระนอนยิ้มหวาน)-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์ (พระพุทธรูป
ทองค า-เทพทันใจ-เทพกระซิบ)-เจดียช์เวดากอง 

เช้าตรู่ เชิญท่านตักบาตรกับองคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน ( 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) การตักบาตร ณ องค์
พระธาตอุินทรแ์ขวนเปรียบเสมือนไดต้ดับาตรกบัองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ นบัเป็นส่ิงอศัจรรยข์องโลก  และเชิญ
สกัการะส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิบนภูเขา ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบ ๆ องคพ์ระธาตุ พิสจูนค์วามมหศัจรรยว์่าพระธาตุองคน์ี ้
ตัง้อยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลงมาการที่กอ้นหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหนา้ผามานานนับพันปี  โดยเฉพาะเมื่อ
มองจากดา้นล่างขึน้ไปก็ดูคลา้ยกับลอยอยู่ เหนือหนา้ผา ราวกับพระอินทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนบัเป็นอัศจรรย์
เจดีย ์และท าบญุใส่บาตรพระสงฆไ์ดท้ี่บรเิวณหนา้โรงแรมที่พกั 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนัน้ใหท้่านไดเ้ก็บสมัภาระแลว้ออกเดินทางกลบัสู่ หงสาวดี ตามเสน้ทางเดิม 

 น าท่านตักบาตรพระสงฆ์นับรอ้ยรูป ที่  วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็น
จ านวนมาก เมื่อถึงเวลาเพลจะมีพระสงฆ ์สามเณรเดินแถวกนัเขา้สู่หอ้งฉนัเพล ระหว่างนัน้ท่านสามารถน าสมดุ ปากกา 
ดินสอไปบรจิาคที่วดัแห่งนีไ้ด ้ณ วดันีน้อกจากจะไดต้กับาตรแลว้ ทกุท่านสามารถถวายปัจจยั หรือ ถวายเขา้สาร 

 
 เดินทางถึง เมืองหงสาดี น าทุกท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใชเ้ป็นศู  นยก์ลางทางการ

ปกครองและใชอ้อกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมยัพระเจา้นนัทบเุรง ซึ่งพระราชวงัเดิมนัน้เคยเป็นท่ีประทบัของสมเดจ็
พระนเรศวรมหาราช เมื่อครัง้ยงัทรงพระเยาวแ์ละถกูจบัเป็นตวัประกนั มีการคน้พบเสาและก าแพงเดิมที่ถกูฝังอยู่ในดิน 
รฐับาลพม่าจึงไดท้ าการขดุคน้และสรา้งพระราชวงับเุรงนองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดิม 

 

 
 น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว เป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร 

สรา้งขึน้โดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอ านาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาท
เหล่ือมพระบาทต่างจากพระพุทธไสยาสนข์องไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ดา้นหลงัพระองคม์ีภาพวาดที่สวยงาม 
เมื่อครัง้ก่อนพระพุธรูปองคน์ีถู้กปล่อยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่อ
อังกฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์นี ้ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รับเอกราชก็มีการ
บูรณปฏิสงัขรณใ์หม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามในปัจจุบนั   อีกทัง้ยงัสามารถเลือก
ซือ้ของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ไมจ้นัทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมือง ผา้พิมพเ์ป็นรูปต่างๆ   



 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองย่างกุง้ 

 น าท่านเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองที่ ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต ซึ่งสรา้งเมื่อครัง้พม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ 
ใหท้่านไดเ้ลือกชมและเลือกซือ้สินคา้ที่ระลกึพืน้เมืองมากมายในราคาถกู เช่น ไมแ้กะสลกั พระพทุธรูปไมห้อมแกะสลกั 
แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมือง เครื่องเงิน ไข่มกุเซา้ทซ์ี และหยกพม่า  
(ตลาดสก๊อตปิดทกุวนัจนัทรแ์ละเทศกาลวนัสงกรานต)์ 

 

 
 น าท่านนมสัการ เจดียโ์บตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน ์แปลว่า เจดียน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บตะทาวนน์ีแ้ละ

ทรงน าพระธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนที่จะน าไปบรรจุที่เจดียช์เวดากองและเจดียส์  าคัญอื่นๆ เมื่อเดินเขา้ไปในเจดียส์ามารถ
มองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ิด   
สกัการะขอพร พระพุธรูปทองเหลือง ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามือ เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยัที่มีลกัษณะงดงาม
ยิ่งนกั ตามประวตัิว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวงัมณัฑะเลย ์ครัง้เมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 
ถูก เค ล่ือนย้ายไปยังพิพิ ธภัณฑ์กัล ป์กัตตาในอิน เดี ย  ท าให้รอดพ้นจากระเบิ ดของฝ่ายพันธมิตรที่ ถ ล่ม
พระราชวงัมณัฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 พระพทุธรูปองคน์ีถ้กูจดัแสดงที่พิพิธภณัฑว์ิกตอเรียและแอลเบิรต์   
จากนัน้น าทกุท่านขอพร นัตโบโบย ีหรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยที่เชื่อว่าเมื่อ
อธิษฐานส่ิงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 
สกัการะ เทพกระซิบ อะมาดอวเ์ม๊ียะ ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรทัธาในพุทธศาสนา
อย่างแรงกลา้รกัษาศีล ไม่ยอมกินเนือ้สัตวจ์นเมื่อสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้  
การบชูานัน้จะตอ้งกระซิบขอพรท่ีขา้งหเูบาๆ และ 

 

 



 

 จากนัน้น าท่านสกัการะ พระมหาเจดียช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดียท์องค าที่งดงาม ตัง้เด่น
เป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสงู 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบุษราคมัอีก 2,317 เม็ด  
มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่น า้หนกัถึง 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพม่าจะใชท้องค าแทต้ีเป็นแผ่นปิดองค์
เจดียไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองค าที่ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนีม้ากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่
ในธนาคารชาติองักฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นบัรอ้ยองค ์มีซุม้ประตส่ีูดา้น ยอด
ฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตุของ
พระพทุธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า 

 วันเกิด อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคนื ศุกร ์ เสาร ์
สัตวส์ัญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหาง พญานาค  

 ค าสวดบูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 
เป็นพระธาตปุระจ าคนเกดิปีมะเมีย (มา้) มคี  าสวดบชูาดงันี ้

ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ทุติยัง  
โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ตะติยัง  กัสสะปัง  พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ   จะตุตถัง  โคตะมะ อัฎฐะ
เกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ปัญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  ธาตุโย อะหัง วันทามิทูระโต  ฯ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพ่กั โรงแรม : Summit Parkview  หรือระดับเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว   

วันที ่3 ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-วัดงาทัตจี-วัดบารมี-ย่างกุ้ง (ท่าอากาศยาน
นานาชาติมิงกาลาดง) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) ( PG724 : 13.10-15.05)   

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 หลงัจากนัน้น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สดุและดวงตาสวยที่สุด
ของประเทศพม่าที่บรเิวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพส่ิง อนัลว้นเป็นมิ่งมงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัร
ขา้งละองคใ์นบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซอ้นกัน
ซึ่งแตกต่างกบัศิลปะของไทย 

 

 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพุธรูปองคใ์หญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า 

หลวงพ่อที่สงูเท่าตึก 5 ชัน้ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัที่แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย ์เครื่องทรงเป็น



 
โลหะ ส่วนเครื่องประกอบดา้นหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจาก
พระพทุธรูปทรงเครื่องสมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑเลย)์ 

 

 
 น าทุกท่านเขา้สู่ วัดบารมี ใหส้กัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ที่เชื่อว่ายงัมีชีวิตอยู่จริง ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุนีเ้มื่อ

น ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคล่ือนไหวไดอ้ีกทัง้วดันีย้งัไดช้ื่อว่าเป็นท่ีเก็บองคพ์ระบรมสารีรกิธาตุไวม้ากที่สดุดว้ย
ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบตุร และองคพ์ระอรหนัตต์่าง ๆ 

 

 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง 

13.10 น. ออกเดินทางกลบั เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบินที ่PG724 
(มีบรกิารอาหารและน า้ดื่มบนเครื่อง) 

15. 05 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
  

อัตราค่าบรกิาร : เชียงใหม่บินตรง พม่า แรงบุญ แรงศรัทธา ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทรแ์ขวน 
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี   
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม  
ท่านละ 

วนัที่: 06-08 มีนาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัที่: 13-15 มีนาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัที่: 20-22 มีนาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัที่: 27-29 มีนาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัที่: 03-05 เมษายน 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
วนัที่: 24-26 เมษายน 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 



 

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

** รายการทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถ่ินและคนขับรถ (รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป) ** 
** ทปิหัวหน้าทัวรจ์ากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ** 

**โปรแกรมทัวรนี์ไ้ม่มีราคาเด็ก** 
 

**โปรดอย่าลืม ส าคัญมาก*** 
กรุณาน าหนังสือเดินทาง (Passport) ของท่านน ามาในวันเดินทางด้วย 
ทางบริษัท ไม่สามารถรับผิดชอบ ในกรณีที่ท่านลืมน ามา จนไม่สามารถเดินทางได้ 
**กรุณาตรวจสอบพาสสปอรต์ของตนเอง ต้องมีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง และ พาสสปอรต์ต้อง
ไม่ช ารุดหรือเสียหาย หรือ แม้แต่ ห้ามมีตราประทับนอกเหนือจากตราตรวจคนเขา้เมือง ของประเทศน้ันๆ โดยเด็ดขาด มิ
เช่นน้ันท่านอาจถูกปฎิเสธการ Check In จากสายการบนิ หรือ ถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมืองได*้** 

 

 

 

 

 

 



 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. การช าระค่าบรกิาร 
1.1 ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและส่งหลกัฐานการโอนเงิน
ใหเ้จา้หนา้ที่ที่ดแูลเสน้ทาง การจองจะยืนยนัหลงัจากไดร้บัแจง้ว่าช าระเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
1.2 ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  
1.3 การช าระเงินส่วนที่เหลือ ลกูคา้ตอ้งช าระก่อนเดินทาง 15 วนั หากหากไม่ช าระตามเวลาที่ก าหนด ทางบริษัทขอ
อนุญาตยึดมดัจ าทัง้หมดและยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ  **ช าระก่อนเดินทาง 30 วัน ส าหรับวันสงการนต์
และวันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 

2. กรณีคณะออกเดินทางได ้          
2.1 คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2.2 คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
3.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด **45 วัน ส าหรับวันสงการนต์และ
วันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 
3.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง   เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท 
3.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
3.4 ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบรษิัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิก
การเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิัทและผู้
เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
3.6 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได ้
3.7 กรณีที่ท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ และทางบรษิัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งคืนค่าทวัรห์รือมดัจ าใหก้บัลกูคา้ 
(ตามเงื่อนไข ขอ้1-ขอ้3) ทัง้นีท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายจริงท่ีเกิดขึน้แลว้ กับท่านเป็นกรณีไป (อาทิ 
กรณีออกตั๋วเครื่องบิน หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) โดยใช้เวลา
ด าเนินการในการคืนเงิน 7-14 วนั ท าการ นบัจากวนัท่ีไดร้บัเรื่อง   
3.8 กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
3.9 กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ย
สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
3.10 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็
ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. เมื่อท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไข และหมายเหตทุี่ระบทุกุขอ้แลว้ 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้นกัท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ  
- ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั, จ านวนคนและมีค่าใชจ้่ายตามที่ทางสายการบินก าหนด 
- ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน ซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็น
แบบสุ่มที่นั่ง 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่าน า้หนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก. 
4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที่ช  านาญเสน้ทาง 
5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า  
6. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
8. ค่าหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ่นคอยดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
** กรณีทีต่้องการซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **  
    - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
    - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
    - ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
    - [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหตุ 3 ลา้นบาท] 
    - ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
    - [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร,์ น า้ดื่ม, บุหรี่, เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), ค่าโทรศพัท ์, 

ค่าซักรีด , ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง , ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่ าก าหนด ,  ค่า
รกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการ
เดินทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่าส าหรบัหนังสือเดินทางต่างชาติและผูถื้อเอกสารต่างดา้วตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศ
พม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส ์ไม่
ต้องย่ืนวีซ่า 

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าส าหรับหนังสือเดินทางอเมริกา กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที ่
5. ค่าหอ้งพกัเดี่ยวตามอตัราที่ระบไุวข้า้งตน้ 
6. ค่าน ากลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวีดีโอเขา้วดั 
7. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 



 
8. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
9. ค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถ่ินและทปิพนักงานขับรถ (รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป) 
10. ค่าทปิหัวหน้าทัวร ์(ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์่วงหน้า และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอตัราแลกเปลี่ยน โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผู้
ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ** 
 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและพม่าได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที ่11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวีซ่าเข้าออกปกติอีก ท่าน
จะต้องท าการย่ืนวีซ่า ส าหรับการย่ืนวีซ่าที่เชียงใหม่ ลูกค้าต้องไปแสดงตนด้วยพร้อมกับช าระค่าวีซ่าตรงกับ
สถานกงสุล ท่านละ 1,600 บาท ** 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทตู มิใช่บรษิัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจ
ไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกั
หรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย 
เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า  และจ านวนหน้าหนังสือ
เดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ 
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

เอกสารการขอวีซ่าพมา่ (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติทีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
1. หนงัสือเดินทางตวัจรงิ (Passport) ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง หนงัสือเดินทาง 

ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 4 หนา้ ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย 
บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางของท่าน และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 



 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (ใชรู้ปสีพืน้หลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , รูปที่เป็นสติ๊กเกอรใ์ช้

ไม่ได)้  
3. ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย พาสสปอรต์ต่างชาติที่เดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้

ออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัใหแ้นบมาในเล่มพาสปอรต์ดว้ย 
**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 10 วนัท าการ 
**เก่ียวกบัเอกสารยื่นวีซ่า หากทางสถานกงสลุแจง้ว่ามีการปรบัเปล่ียนกฎระเบียบในการยื่นวีซ่า สถานกงสลุจะขอเอกสาร
เพิ่มเติมไดท้กุเวลา 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน                                           
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคล่ือนวันเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบรษิัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้  าเนินการ     ออก
ตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ 

2. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้   หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

4. นั่งที่  Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่ งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน   
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้หอ้งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. กรณีช่วงเทศกาลหรือประชุมนานาชาติ เป็นสาเหตุท าให้ห้องที่ท่านไดท้ าการรีเควสไว้ มีไม่เพียงพอ ทางโรงแรม
อาจจะสลบัจากที่รีเควสหอ้ง Twin Room เป็น Double Room หรือ จากหอ้ง Double Room เป็น Twin Room 

 
หมายเหตุ : 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะงดออกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาต

ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมือง 



 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณล่์วงหนา้โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั) 

5. บรษิัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

รต์ด้วย 


