
 

TMTJSBIRGNDD05 

 

  

MYANMAR 

สบาย อิม่บญุ สขุใจ.. 
ยา่งกุง้ สเิรยีม หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 3วนั 2คนื 
โดยสายการบนินกแอร ์DD 

1. สกัการะ 3 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่ เจดยีช์เวดากอง เจดยีช์เวมอดอร ์ 
และพระธาตอุนิทรแ์ขวน 

2. ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพทุธรปูทองคาํ ที ่เจดยีโ์บตาทาวน ์
3. ไหวพ้ระขอพรทําธุระกจิทางการคา้ ณ เจดยีก์ลางนํา้เยเลพญา 
4. สกัการะ สถปูพระสพุรรณกลัยา ณ วดัไจก่ะเลาะ  
5.  อิม่อรอ่ยกบักุง้แมน่ํา้ยา่ง เป็ดปกัก ิง่ สลดักุง้มงักร  
6. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พิน้มอืง แบบจใุจ ณ ตลาดสกอ๊ต 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

 
1 
 

 
กรุงเทพฯ ดอนเมอืง–ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวัดไจค้ะวาย–
เจดยีช์เวมอรด์อร-์พระราชวงับเุรงนอง- 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
 

 

 

 

 

 

 

 
KYAIK HTO HOTEL หรอื 
YOE YOE LAY HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 
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พระธาตอุนิทรแ์ขวน–หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลยีว–
เจดยีไ์จ๊ปุ่ น–ยา่งกุง้-สถปูพระสพุรรณกลัยา – พระนอน
ตาหวาน             เจดยีช์เวดากอง           
 

 

 

 

 

 

 

BEST WESTERN 
GREENHILL HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 
 

 
3 

 
เมอืงสเิรยีม (เจดยีก์ลางน้ํา) – ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน ์
(เทพทนัใจ) ชอ้ปป้ิงตลาดสก๊อต – วัดพระหนิออ่น – 
ชา้งเผอืก กรุงเทพฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือ่งโบอิง้ 737-800 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

บรกิารนํา้ดืม่บนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

นํา้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ ดอนเมอืง–ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวดัไจค้ะวาย–เจดยีช์เวมอรด์อร ์

พระราชวงับเุรงนอง – พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

06.00 น.ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 

07.15 น.เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ 

               ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ี

           นําทา่นตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ที ่วดัไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก 

     04.00 น. พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์
       โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทา่น 
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ทา่นสามารถนําสมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ดัแหง่นี้ได ้

จากนั้นนําท่านสักการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดยี์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์

แห่งหงสาวด ีและนับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า คนไทยนิยมเรยีกวา่ “พระธาตุมุ

เตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึ่งครัง้ก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธี

ศักดิส์ทิธิ ์ก่อนออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ในสมัยโบราณกาล ไม่วา่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรือ

พม่า รวมทัง้พระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมื่อครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนาง

สพุรรณกลัยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี ้ยังเคยผา่น

การพังทลายจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถงึ 4 ครัง้ ทําใหป้ลยีอดของเจดยีอ์งคน์ี้หัก

พังลงมา แตด่ว้ยความศรัทธาทีช่าวเมอืงมตีอ่เจดยีอ์งคน์ี้ จงึไดทํ้าการสรา้งเจดยีช์เวมอดอวข์ึน้มาใหมใ่นปีพ.ศ.2497 ดว้ยความ

สงูถงึ 374 ฟตุ (ตอนแรกทีส่รา้งสงู 70 ฟตุ) นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพม่า สว่นปลยีอดทีพั่งลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท้ีมุ่มหนึง่ขององค์

เจดยีเ์พือ่ใหพุ้ทธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคูไ่ปกับเจดยีอ์งคปั์จจุบนั  ทา่นจะไดน้มัสการ ณ จุดอธษิฐานอันศักดิส์ทิธิแ์ละ

สามารถนําธปูไปค้ํากบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่เป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนดัง่ค้ําจนุชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิง่ขึน้ไป 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ํา้ยา่ง ทา่นละ 1 ตวั) 

บา่ย จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงับุเรงนอง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพือ่ใชเ้ป็นศนูยก์ลางทางการปกครองและใชอ้อกวา่ราชการ 

ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันทบเุรง ซึง่พระราชวังเดมินัน้เคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช เมือ่ครัง้ยังทรงพระเยาวแ์ละถูกจับเป็นตวัประกัน มกีารคน้พบเสาและ

กําแพงเดมิทีถู่กฝังอยู่ในดนิ รัฐบาลพม่าจงึไดทํ้าการขดุคน้และสรา้งพระราชวังบุเรงนอง

ขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดมิ ซึง่พระตําหนักทีป่ระทบับรรทมสทีองเหลอืงอร่ามที่

ดโูดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า และทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกว่าการก็ดูโดด

เดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมพมา่สทีองเหลอืงอร่ามทัง้ภายนอกและภายใน 

จากนั้นนําท่านออกเดนิทางสู ่ คมิปูนแคม้ป์ (เชงิเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะเห็น

แม่น้ําสะโตง ซึง่เป็นแม่น้ําทีม่คีวามสมัพันธก์ับพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยงิพระแสงปืนขา้มน้ําทีก่วา้งใหญ่นี้ไปตอ้ง

แม่ทัพพม่า จนไดรั้บชยัชนะ จากนัน้นําทา่นเปลีย่นรถเป็นรถบรรทกุขึน้บนภูเขาไจก้โ์ท เพือ่เดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก ระหวา่งทาง

ชมทศันยีภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง  (น่ังรถบรรทกุขึน้ไปจนถงึจดุบนสดุของภเูขาไจก้โ์ท ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของพระธาตอุนิทรแ์ขวน) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

หลังอาหารคํา่เชญิท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทนัใจพระธาตุอนิทรแ์ขวน ซึง่เป็น นักพรตทีม่คีวาม

ศักดิส์ทิธ์อกีแห่งหนึ่ง ท่านสามารถน่ังสมาธหิรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน ถา้จะสักการะ

กลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จเ้ทีย่ว  ควรเตรยีมเสือ้กันหนาว  

หรอืกันลม หรอืผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งค์

นี้เปิดตลอดคนื  (แตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดสําหรับบรุุษทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 

22.00น.) พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ เป็นทีม่าและแรงบนัดาลใจของกวซีไีรส ์ปี พุทธศักราช 

2534 มาลา คําจันทร ์ทีแ่ตง่วรรณกรรม เรือ่ง “เจา้จนัทรผ์มหอม   นริาศพระธาตอุนิทร์

แขวน” 

พกัที ่ KYAIK HTO HOTEL หรอื YOE YOE LAY HOTEL 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง 

พระธาตอุนิทรแ์ขวน–หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลยีว–เจดยีไ์จปุ๊่ น 

ยา่งกุง้-สถปูพระสพุรรณกลัยา-เจดยีช์เวดากอง   

เชา้ตรู ่ เชญิทา่นสกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืถวายอาหารพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทา่นจะพบกบับรรยากาศยามเชา้ทีส่ดชืน่ ทวิทศัน์

งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาต ุ

พสิจูน์ความมหัศจรรยว์า่พระธาตอุงคน์ี้ตัง้อยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรอืหลน่ลงมาการทีก่อ้นหนิสทีองวางหมิน่เหม่บนหนา้ผามา

นานนับพันปี โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดคูลา้ยกบัลอยอยูเ่หนอืหนา้ผา ราวกบัพระอนิทรนํ์าไปแขวนไวก้ลางอากาศ

นับเป็นอศัจรรยเ์จดยี ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ก็บสมัภาระแลว้ออกเดนิทางกลับสู ่หงสาวด ีตามเสน้ทางเดมิ 

 นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพม่า มีความ

ยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรอืง

อํานาจ มพีุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลือ่มพระบาท ตา่งจากพระพุทธไสยาสน์

ของไทยทีน่ยิมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองคม์ภีาพวาดทีส่วยงาม เมือ่ครัง้กอ่นพระ

พุธรูปองคน์ี้ถูกปล่อยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอฐิท่ามกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 

2424 เมือ่อังกฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี้ จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 

หลังพม่าไดรั้บเอกราชก็มกีารบูรณปฏสิังขรณ์ใหม่ โดยทาสแีละปิดทองใหม่ จนกลายเป็น

พระพุทธรูปทีส่วยงามในปัจจุบัน   อกีทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ไม ้

จันทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรูปตา่งๆ 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ํา้ยา่ง ทา่นละ 1 ตวั) 

 

 

 

 

 

  

 จากนัน้นําท่านชม เจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่มอีายุมากกวา่ 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวชิัยขนาดใหญ่ มลีักษณะเป็นพระพุทธรูปปาง

ประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ ทีม่คีวามงดงามเป็นเอกของศลิปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระ

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

มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสีส่าวพี่นอ้งที่อุทิศตนใหก้ับพระพุทธศาสนาสรา้ง

พระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับรุุษเพศ ซึง่มพีระพุทธรูปองคห์นึง่ได ้

เกดิพังทลายและไดม้กีารบูรณะใหม่ทําใหพ้ระพุทธรูปองคน์ี้มลีักษณะสวยงามแตกต่างไป

จากองคอ์ืน่ๆ  
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 นําทา่นเดนิทางกลบัเมอืงยา่งกุง้ 

 ระหวางทางไปย่างกุง้ นําท่านแวะสกัการะ สถูปพระสุพรรณกลัยา ณ วดัไจก่ะเลาะ วัดแห่งนี้เชือ่

กันว่าเป็นสถานที่ที่เก็บอัฐขิองพระสุพรรณกัลยา โดยมีซุม้รูปปั้นของพระนางเป็นรูปสักการะดว้ย

เรื่องราวของพระนางไดเ้ลือนหายไปตามกาลเวลานับ 400 ปี เชื่อกันว่าหลวงปู่ โง่น ไดม้าทําพิธี

ปลดปลอ่ยดวงวญิญาณพระสพุรรณกัลยาและเหลา่นายทหารไทยทีถู่กจองจําตัง้แตค่รัง้เสยีกรุงครัง้ที่

สอง (เชญิร่วมระลกึถงึวรีกรรมและความเสยีสละของบรรพกษัตรแีละนักรบไทยที ่ เสยีสละพระองค์

เป็นตัวประกันเพื่อความสงบสขุของบา้นเมอืง ร่วมสวดมนตอ์ุทศิกุศลใหด้วงวญิญาณบรรพบุรุษไทย

ในอดตี 

 นําทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคู่เมอืงพม่า เป็นเจดยีท์องคําทีง่ดงาม ตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่กลาง

เมอืงย่างกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และบษุราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์เวดากองมี

ทองคําโอบหุม้อยูน้ํ่าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพมา่ จะใชท้องคําแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กันวา่ทองคําที่

ใชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนี้มากมายมหาศาลกวา่ทองคําทีเ่ก็บอยู่ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆ

ฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตูสีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและ

พลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุธเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจําปีเกดิปี

มะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตพิากันสกัการะทัง้กลางวันและ

กลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ห่งนี้มีสถาปัตยกรรมทีส่วยงามอย่างน่าอัศจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิทีทํ่าเป็น

ศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รยีกวา่ พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธาน

สาํหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

 

 

 

 

 

 

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่ โรงแรม  Best Western Green Hill หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

สเิรยีม (เจดยีก์ลางนํา้) - ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ)  ชอ้ปป้ิงตลาดสก๊อต - 
พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี- วดัพระหนิออ่น  ชา้งเผอืก- กรงุเทพฯ 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่สเิรยีม อยู่หา่งจากย่างกุง้ประมาณ 40 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ถงึเมอืงสเิรยีมนําทา่นลง

เรอืไป ชมเจดยีเ์ยเลพญา เจดยีน์ี้สรา้งขึน้บนเกาะกลางน้ํา หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ “เจดยีก์ลางน้ํา”นําทา่นนมัสการพระพุทธรูป

ทรงเครือ่งจักรพรรดเิกา่แกท่ีป่ระดษิฐานบนบัลลงักไ์มแ้กะสลักปิดทองคําเปลวทีง่ดงาม มอีายุนับพันปี ซึง่เป็นทีส่กัการบชูาของ

ชาวพมา่และชาวตา่งชาต ิไดเ้วลาอนัสมควรลงเรอืกลบัและตอ่รถปรับอากาศเดนิทางกลบัย่างกุง้ 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ! เป็ดปกัก ิง่ สลดักุง้มงักร) 

 

 

 

 

 

บา่ย นมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซึง่โบตะทาวน ์แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวนน์ีแ้ละทรงนําพระเกศ

ธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะนําไปบรรจทุีเ่จดยีช์เวดากองและเจดยีส์าํคญัอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุ

ไดอ้ยา่งใกลช้ดิ  นอกจากนียั้งมสี ิง่ทีน่่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพธุรูปทองคํา 

ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพุธรูปปางมารวชิยัทีม่ลีกัษณะงดงามยิง่นัก ตามประวัตวิา่

เคยประดษิฐานอยูใ่นพระราชวังมัณฑะเลย ์ครัง้เมือ่พม่าตกเป็นอาณานคิมองักฤษในปี พ.ศ. 

2428 ถกูเคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ลัป์กัตตาในอนิเดยี ทําใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่าย

พันธมติรทีถ่ลม่พระราชวงัมัณฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพุทธรูปองคน์ีถ้กูจัดแสดงทีพ่พิธิภัณฑ์

วกิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปปัน้ นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึง่ชาวพมา่

รวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยทีเ่ชือ่วา่เมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 

วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ นําดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมา

สกัการะเทพทนัใจ ซึง่ทา่นจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนัน้ก็ใหท้า่นนําเงนิเงนิบาท 

(แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่อืของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามา

เก็บไว ้ 

หลงัจากนัน้นําทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีซึง่เป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศ

พม่า  ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลว้นเป็นมิ่งมงคลสูงสุด  

ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และ

ลอ้มดว้ยรูปอัฎจตุรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีักษณะซอ้นกันซึง่แตกตา่ง

กบัศลิปะของไทย 

จากนั้นนําท่านเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมืองที ่ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต ซึง่สรา้งเมื่อครัง้

พม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลือกซื้อ

สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงมากมายในราคาถูก เชน่ ไมแ้กะสลัก พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมอืง เครือ่งเงนิ 

ไขม่กุ และหยกพมา่ (ตลาดสกอ๊ตปิดทกุวนัจนัทร)์ 

นําทา่นชม วดัพระหนิออ่น  ซึง่เป็นพระพุทธรูปทีแ่กะสลักจากหนิออ่นทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในพมา่ และชม ชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชา้ง

คูบ่า้นคูเ่มอืงของพมา่ มสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตัวถกูตอ้งตาม คชลกัษณะของชา้งเผอืกทกุประการ 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
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21.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 4239 

22.45 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจาก
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

****  สาํหรบัลกูคา้ทีจ่องทวัรพ์มา่เดนิทางชว่งวนัหยดุสงกรานตต์ ัง้แต ่11-21 เมษายน 2561 **** 

ภตัตาคารอาหารเป็ดปกัก ิง่+กุง้มงักร / พระราชวงับเุรงนอง / ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิาร 

โปรแกรมทวัรจ์ะมกีารปรบัเปลีย่นรา้นอาหารและสถานทีเ่ทีย่วอืน่ทีเ่ปิดใหบ้รกิารตามความเหมาะสม 

*** วนัจนัทร ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิาร *** 

โปรแกรมทวัรจ์ะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศ
ยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพํิานกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 
สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่เขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท** 

    พมา่ อ ิม่บญุ สขุใจ 3วนั 2คนื.. 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น / ราคา

ทา่นละ่ 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น / ราคา

ทา่นละ่ 

เด็กไมม่มีเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น / ราคาทา่น

ละ่ 

เด็กทารก 

อายไุมเ่กนิ 

2 ปี  

1 ทา่น 

Join Land 

1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

17-19 พฤษภาคม 2561 8,991 8,991 8,991 2,999 8,991 3,500 

18-20 พฤษภาคม 2561 8,991 8,991 8,991 2,999 8,991 3,500 

19-21 พฤษภาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

24-26 พฤษภาคม 2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500 

25-27 พฤษภาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

26-28 พฤษภาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

27-29 พฤษภาคม 2561 11,991 11,991 11,991 2,999 9,991 3,500 

31พฤษภาคม-02 
มถินุายน 2561 

10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 
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01-03 มถินุายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

02-04 มถินุายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

06-08 มถินุายน 2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500 

07-09 มถินุายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

08-10 มถินุายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

09-11 มถินุายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

13-15 มถินุายน 2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500 

14-16 มถินุายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

15-17 มถินุายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

20-22 มถินุายน 2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500 

22-24 มถินุายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

23-25 มถินุายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

27-29 มถินุายน 2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500 

28-30 มถินุายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

29มถินุายน 2561 – 01
กรกฎาคม 2561 

10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

04-06 กรกฎาคม 2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500 

05-07 กรกฎาคม 2561 9,991 9,991 9,991 
 

2,999 8,991 3,500 

06-08 กรกฎาคม 2561 10,991 10,991 10,991 
 

2,999 9,991 3,500 

11-13 กรกฎาคม 2561 9,991 9,991 9,991 
 

2,999 8,991 3,500 

12-14 กรกฎาคม 2561 9,991 9,991 9,991 
 

2,999 8,991 3,500 

13-15 กรกฎาคม 2561 10,991 10,991 10,991 
 

2,999 9,991 3,500 

14-16 กรกฎาคม 2561 10,991 10,991 10,991 
 

2,999 9,991 3,500 

18-20 กรกฎาคม 2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500 
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19-21 กรกฎาคม 2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500 

20-22 กรกฎาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

26-28 กรกฎาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

27-29 กรกฎาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

28-30 กรกฎาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

29-31 กรกฎาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

02-04 สงิหาคม 2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500 

03-05 สงิหาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

04-06 สงิหาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

09-11 สงิหาคม 2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500 

10-12 สงิหาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

11-13 สงิหาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

16-18 สงิหาคม 2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500 

17-19 สงิหาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

19-21 สงิหาคม 2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500 

23-25 สงิหาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

24-26 สงิหาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

25-27 สงิหาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

27-29 สงิหาคม 2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500 

30สงิหาคม 2561 -  

01กนัยายน2561 

9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500 

31สงิหาคม 2561 -  

02กนัยายน2561 

10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

01-03 กนัยายน2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

06-08 กนัยายน2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500 
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07-09 กนัยายน2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

08-10 กนัยายน2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

13-15 กนัยายน2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500 

14-16 กนัยายน2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

15-17 กนัยายน2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

20-22 กนัยายน2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500 

21-23 กนัยายน2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

23-25 กนัยายน2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500 

27-29 กนัยายน2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500 

28-30 กนัยายน2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

29กนัยายน2561- 

01ตลุาคม 2561 

10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 2,999 บาท / ทา่น *** 

*** ราคานี ้เป็นราคาโปรโมชัน่  ไมม่รีาคาเด็ก 2-11 ปี  *** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***   
***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์** 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ** 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
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3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนัจํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ํานาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

ประกนัเสรมิสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

 อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น้ําดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก

รดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตติอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพมา่มคีา่ธรรมเนยีม 1,600 บาทตอ่

ท่าน และค่าบรกิารยื่นวซี่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซี่า 5-7 วันทําการ ยกเวน้ หนงัสอืเดนิทางไทย 

กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศพมา่ ในกรณีเร่งดว่น 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาํหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (500 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

10. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 %  
 

 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิ
มดัจําแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากทําการจองแลว้ (ใชเ้วลา
ขอวซีา่ไมตํ่า่กวา่ 7 วนัทําการ)  

การชําระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อน
กําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย
อตัโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน
คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ
เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตั๋วเครื่องบนิค่าหอ้ง 
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรอืมัดจํามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นที่
เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 
ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
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10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
 

ขอ้มูลการเดนิทาง 
เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง
ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
กําหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการ     ออกตั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบริษัทไดส้ํารองที่น่ังพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ
และชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่
เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   กําหนด 
เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ีม่ ีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง 
Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

เอกสารการขอวซีา่พมา่(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัทําการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

-ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

-หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รูปถา่ย 

-รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จํานวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน , สติก๊เกอรใ์ชไ้ม่ได)้ 
และกรุณาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลงัรูป 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

-พาสสปอร์ตต่างชาตทิี่เดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยที่มีตราประทับใหแ้นบมาในเล่ม
พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทุกกรณี ** 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
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ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ
รับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 
วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้ีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ
พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทาง
บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 
ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ง

แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วม

เดินทางเป็นสาํคญั 

 


