
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  RGN PG001 YANG HONG IN 3D2N SEP18-PG-W07 

 

 

 

ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 3 วนั 2 คนื โดย

สายการบนิบางกอกแอรเ์วย(์PG) 

 
 

 

   
 

 

• นมสัการเจดยีช์เวดากอง ณ เมอืงยา่งกุง้ (1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่)  

• ขอพรเทพทนัใจ ทีเ่จดยีโ์บตะทาวน ์ 

• สกัการะเจดยีช์เวมอดอว ์ณ เมอืงหงสาวด ี(1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่)  

• รว่มท าบญุตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รปู ทีว่ดั ไจค้ะวาย  

• สกัการะพระธาตอุนิทรแ์ขวน ณ เมอืงไจโ้ท (1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่)  

• ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดสกอ๊ต 

       
       ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่06-08, 20-22, 21-23 ก.ค. 61 12,900.- 

วนัที ่07-09, 13-15, 14-16 ก.ค. 61 10,900.- 

วนัที ่28-30 ก.ค. 61, 10-12 ส.ค. 61 15,900.- 

วนัที ่27-29 ก.ค. 61, 11-13 ส.ค. 61 14,900.- 

วนัที ่3-5, 4-6, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 ส.ค. 61 13,900.- 

วนัที ่7-9, 8-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24 ก.ย. 61 13,900.- 

วนัที ่28-30 ก.ย. 61, 29 ก.ย.-1 ต.ค. 61 13,900.- 

เร ิม่เพยีง12,900.- 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             RGN-PG010                2 จาก 12 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  RGN DD004 SUDDON 1D SEP18-DD-W07 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง ค า่  

1. 
กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี- วดัไจค้ะวาย – เจดยีช์เวมอดอว ์–  

พระราชวงับุเรงนอง – พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
✈ O O 

KYAIKHTO HOTEL    
or YOE YOE LAY 

HOTEL 

2. 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี– พระนอนชเวตาเลยีว  – เจดยี ์

ไจปุ๊่ น – ยา่งกุง้ –พระนอนตาหวาน– เจดยีช์เวดากอง           
O O O 

SEDONA HOTEL (5 

STAR) or Similar 

4. 
ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) – เทพกระซบิ  
ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต–กรุงเทพฯ 

O O ✈  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 
กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี- วดัไจค้ะวาย – เจดยีช์เวมอดอว ์–  พระราชวงับุเรงนอง

พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

 
06.30 น. 

พรอ้มกนัณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์Fโดยมี

เจา้หนา้ที…่ คอยใหก้ารตอ้นรบั 

08.45 น. 
ออกเดนิทางสูก่รุงยา่งกุง้ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG701 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

09.40 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ที่
เมยีนมารช์า้กว่าประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30

ชัว่โมง)  

 

 
 น าทา่นตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ที ่วดัไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษา

พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ทา่นสามารถน าสมุด ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ัดแห่งนี้ได ้

          

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุง้แมน่ า้ยา่งคนละ 1 ตวั) 

บา่ย จากนัน้น าทา่นสกัการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดยีน์ี้เป็นสญัลกัษณ์แห่ง

ความรุ่งโรจนแ์ห่งหงสาวด ีและนับเป็น 1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธิข์องพม่า คนไทย

นยิมเรยีกวา่“พระธาตมุุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ ซึง่

ครัง้กอ่นเป็นสถานทีป่ระกอบพธิศีกัด ิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบูรพกษัตรยิ ์ใน

สมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพม่า รวมทัง้พระเจา้บุเรงนอง

ดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรง

ประทบัอยู่ในหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี้ ยังเคยผ่านการ

พังทลายจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถงึ 4 ครัง้ ท าใหป้ลยีอดของเจดยี์

องคน์ี้หักพังลงมาแตด่ว้ยความศรัทธาทีช่าวเมอืงมตีอ่เจดยีอ์งคน์ี้จงึไดท้ าการ

สรา้งเจดยีช์เวมอดอวข์ ึน้มาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟตุ (ตอน

แรกทีส่รา้งสงู 70 ฟตุ) นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพม่าสว่นปลยีอดทีพ่ังลงมาก็

ไดต้ัง้ไหวท้ีมุ่มหนึง่ขององคเ์จดยีเ์พือ่ใหพุ้ทธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคูไ่ปกบัเจดยีอ์งคปั์จจบุัน  ทา่น
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จะไดน้มัสการ ณ จุดอธษิฐานอันศกัดิส์ทิธิแ์ละสามารถน าธปูไปค า้กบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่เป็นสริ ิ

มงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนดัง่ค ้าจุนชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิง่ข ึน้ไป 

 

จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงับเุรงนอง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพือ่ใชเ้ป็นศนูยก์ลางทางการปกครองและ

ใชอ้อกว่าราชการปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันทบุเรงซึง่พระราชวัง

เดมินัน้เคยเป็นทีป่ระทบัของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมือ่ครัง้ยังทรง

พระเยาวแ์ละถกูจับเป็นตวัประกนั มกีารคน้พบเสาและก าแพงเดมิทีถ่กู

ฝังอยู่ในดนิรัฐบาลพม่าจงึไดท้ าการขดุคน้และสรา้งพระราชวังบุเรง

นองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดมิซึง่พระต าหนักทีป่ระทบั

บรรทมสทีองเหลอืงอร่ามทีด่โูดดเดน่ชวนมองในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมพม่าและทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกว่าการก็ดโูดดเดน่ดว้ย

สถาปัตยกรรมพม่าสทีองเหลอืงอรา่มทัง้ภายนอกและภายใน 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่ คมิปนูแคม้ป์ (เชงิเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง ระหว่างทางทา่นจะ

เห็นแม่น ้าสะโตง ซึง่เป็นแม่น ้าทีม่ีความสมัพันธก์ับพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยงิพระแสงปืนขา้ม

แม่น ้าทีก่วา้งใหญ่นี้ไปตอ้งแม่ทพัพม่า จนไดร้ับชยัชนะ 

 ถงึคมิปูนแคม้ป์ หยุดพักเปลีย่นรถเป็นรถบรรทกุหกลอ้ขึน้บนภเูขาไจก้โ์ท เพือ่เดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก ระหวา่ง

ทางชมทศันียภาพอันสวยงามสองขา้งทาง  (น ัง่รถบรรทกุขึน้ไปจนถงึจดุบนสดุของภเูขาไจก้โ์ททีเ่ป็น

ทีต่ ัง้ของพระธาตอุนิทรแ์ขวน) 

พเิศษ!!!!เพ ิม่ฟรฟีรนี ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน(1 เทีย่ว) เพือ่บรกิารนกัทอ่งเทีย่วขึน้ไป

ไหวพ้ระธาตสุะดวกสบายขึน้ ใชเ้วลาเพยีง 10 นาท ีจากสถานเีขาฤษขี ึน้ไปถงึสถานอีงคพ์ระธาต(ุใน

กรณีทีก่ระเชา้ปิดจะท าการน ัง่รถขึน้ถงึจดุสงูสดุตามปกตแิละไมม่กีารคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆให)้ 

 

 
         รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่กั 

ค า่          เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั YOE YOE LAY HOTEL หรอื KYAIKHTO HOTEL 

 

เชญิชมทศันียภาพงดงาม ตืน่ตาตืน่ใจกบั “พระธาตอุนิทรแ์ขวน” (ซึง่อยู่ใกลท้ีพ่ักมากใชเ้วลาเดนิเพยีง 10 

นาท)ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน ตัง้อยู่ทีเ่มอืงไจโ้ท อ าเภอสะเทมิ เขตรัฐมอญของประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา 
เหนือระดบัน ้าทะเล 3,615 ฟตุ มลีกัษณะเดน่เป็นกอ้นหนิสทีองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูชนัอย่างหมิน่

เหม่ เหมอืนจะหลน่และทา้ทายแรงดงึดดูของโลกโดยไม่ตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธิ ์ทีช่าวพม่าตอ้ง
ไปสกัการะ   และยังเป็นพระธาตปุระจ าปีจอ (สนัุข) ทีค่นเกดิปีนีต้อ้งไปนมัสการสกัการะครัง้หนึง่ในชวีติ 
 

หลงัอาหารเย็นเชญิทา่นไปสกัการะพระธาต ุตามอัธยาศยั นมัสการ เทพทนัใจพระธาตอุนิทรแ์ขวน ซ ึง่เป็น 
นักพรตทีม่คีวามศกัดิส์ทิธอ์กีแห่งหนึง่ ทา่นสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะสกัการะกลางแจง้

เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จโ้ท  ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาว  หรอืกนัลม หรอืผา้ห่ม ผา้พันคอ 
เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิดตลอดคนื  (แตป่ระตเูหลก็ทีเ่ปิดส าหรับบรุุษทีเ่ขา้
ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00น.)พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ เป็นทีม่าและแรงบนัดาลใจของกวซีไีรส ์ปี 

พุทธศกัราช 2534 มาลา ค าจันทร ์ทีแ่ตง่วรรณกรรม เรือ่ง “เจา้จันทผ์มหอม   นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน” 
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วนัที ่2: 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี- พระนอนชเวตาเลยีว – เจดยีไ์จปุ๊่ น 
ยา่งกุง้–พระนอนตาหวาน– เจดยีช์เวดากอง           

เชา้ตรู ่

เชญิทา่นสกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวนหรอืถวายอาหารพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทา่นจะพบกบับรรยากาศยามเชา้
ทีส่ดชืน่ ทวิทศันง์ดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนกิชนชาวพม่า สกัการะส ิง่ศกัด ิส์ทิธิบ์นภเูขา ถา่ยภาพและ
ชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาต ุพสิจูนค์วามมหัศจรรยว์่าพระธาตอุงคน์ี้ตัง้อยู่ไดอ้ยา่งไร โดยไมล่ม้หรอืหลน่ลง

มาการทีก่อ้นหนิสทีองวางหมิน่เหม่บนหนา้ผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดคูลา้ย
กบัลอยอยู่เหนือหนา้ผา ราวกบัพระอนิทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 เก็บสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางกลบัสู ่หงสาวดตีามเสน้ทางเดมิ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง  

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมอืงหงสาวด ี (กุง้แม่น ้าย่างคนละ 1 ตวั) 
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บา่ย น าทา่นสกัการะพระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีวเป็นทีเ่คารพนับถอืของ
ชาวพม่า มคีวามยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มคิทปิ

ปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรอืงอ านาจ มพีทุธลกัษณะงดงาม โดย
จะวางพระบาทเหลือ่มพระบาทตา่งจากพระพุทธไสยาสนข์องไทยทีน่ยิม

วางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองคม์ีภาพวาดทีส่วยงาม เมือ่ครัง้กอ่น
พระพุธรูปองคน์ี้ถกูปลอ่ยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิ
ทา่มกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมือ่อังกฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า 

จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี้ จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพม่าไดร้ับเอกราชก็
มกีารบรูณปฏสิงัขรณ์ใหม่ โดยทาสแีละปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปทีส่วยงามในปัจจบุัน   อกีทัง้ยัง
สามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั ไมจ้ันทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรูปตา่งๆ   

 
จากนัน้น าทา่นชม เจดยีไ์จปุ๊่ น ซ ึง่มอีายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรปูปางมารวชิยัขนาดใหญ่ มลีกัษณะเป็น

พระพุทธรปูปางประทบัน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ ทีม่คีวามงดงามเป็นเอกลกัษณ์ของศลิปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ย

พระสมณะโคดม (ทศิเหนือ), พระโกนาคม (ทศิใต)้, พระกกสุนัโธ (ทศิ

ตะวันออก)และพระมหากสัสปะ (ทศิตะวันตก)สรา้งโดยสีส่าวพีน่อ้งทีอุ่ทศิ

ตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่

ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ ซึง่มพีระพุทธรปูองคห์นึง่ไดเ้กดิพังทลายและไดม้ี

การบรูณะใหม่ท าใหพ้ระพุทธรูปองคน์ี้มลีกัษณะสวยงามแตกตา่งไปจาก

องคอ์ืน่ๆ 

ทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงย่างกุง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
หลงัจากนัน้น าทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีซ ึง่เป็นพระนอน

ทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพม่าทีบ่รเิวณพระบาทมภีาพวาดรปูสรรพสิง่ อันลว้นเป็น
มิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัรขา้งละองคใ์น 

บรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีกัษณะซอ้นกนัซึง่
แตกตา่งกบัศลิปะของไทย 
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 น าทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า เป็นเจดยีท์องค าทีง่ดงาม ตัง้เดน่
เป็นสง่าอยู่กลางเมอืงยา่งกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทมิ นลิ และบุษราคมัอกี 
2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่น ้าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพม่าจะใชท้องค า

แทต้เีป็นแผน่ปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กนัว่าทองค าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนี้

มากมายมหาศาลกว่าทองค าทีเ่ก็บอยู่ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยี์
องคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตสูีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย 
ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิปี

มะเมยี และยังเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพมา่ และชาวตา่งชาตพิากนัสกัการะ

ทัง้กลางวันและกลางคนือยา่งไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ห่งนี้มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอย่างน่าอัศจรรย ์ไม่ว่าจะเป็น
ความงามของวหิารทศิทีท่ าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รยีกวา่ พยาธาต ุราย
รอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 

 

 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

        น าคณะเขา้สูท่ีพ่ัก SEDONA HOTEL(ระดบั 5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่   

 

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

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นมัสการ เจดยีโ์บตะทาวนซ์ ึง่โบตะทาวน ์แปลว่า เจดยีน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวนน์ี้และ
ทรงน าพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะน าไปบรรจุทีเ่จดยีช์เวดา

กองและเจดยีส์ าคญัอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็น
พระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ดิ  นอกจากนีย้ังมสี ิง่ทีน่่าชมภายใน

บรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพธุรปูทองค า ประดษิฐานในวหิารดา้น
ขวามอื เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัทีม่ลีกัษณะงดงามยิง่นัก ตาม
ประวตัวิ่าเคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย ์ครัง้เมือ่พม่าตก

เป็นอาณานคิมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลือ่นยา้ยไปยัง
พพิธิภณัฑก์ลัป์กตัตาในอนิเดยี ท าใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่าย
พนัธมติรทีถ่ลม่พระราชวังมัณฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพุทธรูป

องคน์ี้ถกูจัดแสดงทีพ่พิธิภณัฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้น
ซา้ยมอืจะเป็นรูปปัน้ นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซ ึง่ชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยทีเ่ชือ่

ว่าเมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจจากนัน้น าทา่น  
 

สกัการะ เทพกระซบิ “อะมาดอวเ์มีย๊ะ”ตามต านานกลา่วว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธ

ศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสตัวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นั
มานานแลว้ การบชูานัน้จะตอ้งกระซบิขอพรทีข่า้งหเูบาๆ และบชูาดว้ยมะพรา้ว  กลว้ยนากทีเ่ขาจัดไวเ้ป็นชดุแลว้ 

นอกจากนียั้งนยิมบชูาดว้ยน ้านม และขา้วตอก รวมทัง้ดอกไม ้ ซึง่มักจะเป็นดอกมหาหงส ์ทีค่นพมา่นยิมใชบ้ชูาพระ

กันทัว่ไป  

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
บา่ย 

จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาด“สกอ๊ตมารเ์ก็ต”ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พม่ายังคงเป็นอาณานคิมของ

ประเทศอังกฤษใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงมากมายในราคาถกู เชน่ ไมแ้กะสลกั
พระพุทธรปูไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมอืง เครือ่งเงนิ ไขมุ่ก และหยกพม่า 

18.20 น. 
ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG704(มบีรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

20.15 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 
 
 

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

 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
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ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 

ราคาจอย
แลนด ์

ไม่รวมตัว๋

เครือ่งบนิ 

06-08 กรกฎาคม 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

07-09 กรกฎาคม 2561 10,900.- 10,900.- 10,900.- 4,500.- 9,000 

13-15 กรกฎาคม 2561 10,900.- 10,900.- 10,900.- 4,500.- 9,000 

14-16 กรกฎาคม 2561 10,900.- 10,900.- 10,900.- 4,500.- 9,000 

20-22 กรกฎาคม 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

21-23 กรกฎาคม 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

27-29 กรกฎาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 8,200 

28-30 กรกฎาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,200 

03-05 สงิหาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

04-06 สงิหาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

10-12 สงิหาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,200 

11-13 สงิหาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 8,200 

17-19 สงิหาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

18-20 สงิหาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

24-26 สงิหาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

25-27 สงิหาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

07-09 กนัยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

08-10 กนัยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

14-16 กนัยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

15-17 กนัยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

21-23 กนัยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

22-24 กนัยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

28-30 กนัยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 
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29 ก.ย.-1 ต.ค. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,000 

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบ ] 3,000 บาท / ทา่น *** 

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์** 

 

   เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่สามารถควบคุมไดเ้ชน่การนัด

หยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทาง

อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตุสดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึ

ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคัญ) 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย7 วัน

กอ่นการเดนิทาง  

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไม่มฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งไม่เกนิจ านวน

วันจ านวนคนและมคี่าใชจ่้ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 

 ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

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

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 ค่ารถขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวน  

 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิทา่น

ละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
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ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

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

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

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

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวอาทเิชน่ค่าอาหาร, ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียม

หนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่าก าหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทางเป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพม่าส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาตแิละผูถ้อืเอกสารต่างดา้วตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพม่ามคี่าธรรมเนียม 1,600 

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

เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งย ืน่วซีา่ 

 ค่าหอ้งพักเดีย่วตามอัตรา 

 ค่าน ากลอ้งถา่ยรูป และกลอ้งวดีโีอเขา้วดั 

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 ค่าทปิมัคคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มัคคุเทศก)์ 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขับรถ และ ทปิหัวหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีดู่แลเสน้ทาง ทีน่ั่ง

จะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัร

โดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

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

ระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด

เนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

  

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน  เก็บค่าใชจ่้ายทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยัง

คณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
และค่าใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
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7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทวัร์
หรอืมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และค่าใชจ่้ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิที่

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

ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวน

สทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 ขอ้มลูเพิม่เตมิ  

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่าง

ทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซง

ได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบ

ของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีก

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

3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ทา่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund 

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกาย

แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่

ผูท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิ

เทา่นัน้ 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

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

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

สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

  เอกสารการขอวซีา่พมา่(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

- ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รูปถา่ย 

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

เขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรูป 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรต์ต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทบัใหแ้นบมาในเล่มพาสปอรต์

ดว้ย 

 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสูญหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในทกุกรณี ** 
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   ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 

 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ทอ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบใน

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

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

สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอัครราชทตู 

รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของ

บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัเิหตุ ตามเงื่อนไข

ทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีาร

ปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะ

ยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 


