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บนิตรงเชยีงใหม ่Holy Myanmar  
ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน  

4วนั 3คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์
 

  เร ิม่ตน้เพยีง 16,900.- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่26 - 29 ก.ค. 61 17,900.- 

 สกัการะพระธาตอุนิทรแ์ขวน ณ เมอืงไจโ้ท (1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่) 

 สกัการะเจดยีช์เวมอดอว ์ณ เมอืงหงสาวด ี(1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่) 

 นมสัการ เจดยีช์เวดากอง ณ เมอืงยา่งกุง้ (1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่) 

 สกัการะ พระบรมรปูพระสพุรรณกลัยา ณ วดัไจก่ะเลาะ 

 สกัการะพระเกศาธาต ุขยบัไดร้าวกบัยงัมชีวีติอยู ่ณ วดับารม ี

 ขอพรธุระกจิคา้ขายใหเ้จรญิรุง่เรอืง พระสรุยินั-จนัทรา  

 ขอพรเทพทนัใจและเทพกระซบิ ทีเ่จดยีโ์บตะทาวน ์

 พกัโรงแรมด ี4 ดาว  

 อรอ่ยเด็ด!! กบัเป็ดปกักิง่ สลดักุง้มงักร กุง้แมน่ า้ยา่ง 
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วนัที ่10 - 13 ส.ค. 61 17,900.- 

วนัที ่20 - 23 ก.ย. 61 16,900.- 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1 เชยีงใหม ่- ยา่งกุง้ - หงสาวด ี- พระราชวงับุเรงนอง - พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
09.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้1 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิบางกอกแอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ
เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

11.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุยา่งกุง้ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG723 

(มบีรกิารอาหาร พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด ี (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยคร ึง่ช ัว่โมง) 

บา่ย เดนิทางถงึ เมอืงหงสาด ีน าทกุทา่นชม พระราชวงับุเรงนอง 

สรา้งข ึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใชเ้ป็นศู  นย์กลางทางการ

ปกครองและใชอ้อกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้

นันทบุเรง ซึง่พระราชวังเดมินัน้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช เมือ่ครัง้ยังทรงพระเยาวแ์ละถูกจับเป็นตัว

ประกัน มีการคน้พบเสาและก าแพงเดมิที่ถูกฝังอยู่ในดิน 

รัฐบาลพม่าจงึไดท้ าการขดุคน้และสรา้งพระราชวังบุเรงนองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดมิ 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่คมิปนูแคม้ป์ (เชงิเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะเห็นแม่น ้าสะ

โตง ซึง่เป็นแม่น ้ าที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช 

พระองคส์ามารถยงิพระแสงปืนขา้มแม่น ้าทีก่วา้งใหญ่นี้ไปตอ้ง

แม่ทพัพม่า จนไดร้ับชยัชนะ ถงึคมิปูนแคม้ป์ หยุดพักเปลีย่นรถ

เป็นรถบรรทกุหกลอ้ขึน้บนภเูขาไจก้โ์ท เพื่อเดนิทางสูโ่รงแรม

ทีพ่ัก ระหว่างทางชมทศันียภาพอันสวยงามสองขา้งทาง   

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
เชยีงใหม่ - ย่างกุง้ - หงสาวด ี- พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุ

อนิทรแ์ขวน  (PG723 : 16.15-17.20)    
 

 �  
YOE YOEHOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
อนิทร์แขวน - วัดไจค้ะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดยี์ชเวมอว์
ดอว ์- พระนอนชเวตาเลยีว - เจดยีไ์จ๊ปุ่ น - วัดไจ่กะเลาะ - ย่างกุง้ - 

พระมหาเจดยีช์เวดากอง - พระสรุยิัน จันทรา 
�  �  �  

BEST WESTERN  
GREEN HILL 

หรอื เทยีบเทา่ 

3 
เจดยีโ์บตะทาวน ์- วัดงาทตัจี - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี - สก๊อต

มารเ์ก็ต �  �  �  
BEST WESTERN  

GREEN HILL 

หรอืเทยีบเทา่   

4 วัดบารม ี– เชยีงใหม่  (PG724 : 13.10-15.05)   �     

**หมายหมายเหต ุ: 
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 400 บาท ตอ่ทรปิ 

- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
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(น ัง่รถบรรทกุขึน้ไปจนถงึลานจอดรถ บนภเูขาไจก้โ์ท ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของพระธาตอุนิทรแ์ขวน) 

 เชญิชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ พระธาตุอนิทร ์

แขวน (ซึง่อยู่ใกลท้ีพ่ักมากใชเ้วลาเดนิเพยีง 10 นาท)ีพระธาตุ

อนิทรแ์ขวน ตัง้อยู่ทีเ่มอืงไจโ้ท อ าเภอสะเทมิ เขตรัฐมอญของ

ประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา เหนือระดับน ้าทะเล 3,615 ฟุต มี

ลกัษณะเดน่เป็นกอ้นหนิสทีองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงู

ชนัอย่างหมิน่เหม่ เหมือนจะหล่นและทา้ทายแรงดงึดูดของ

โลกโดยไม่ตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 ส ิง่ศักดิส์ทิธิ์ ที่ชาวพม่าตอ้งไปสักการะ   และยังเป็นพระธาตุ

ประจ าปีจอ ทีค่นเกดิปีนี้ตอ้งไปนมัสการสกัการะครัง้หนึง่ในชวีติ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 

 

หลังอาหารเย็นเชญิท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย 

นมัสการ เทพทนัใจพระธาตอุนิทรแ์ขวน ซ ึง่เป็น นักพรตทีม่ี

ความศกัดิส์ทิธอ์กีแห่งหนึง่ ทา่นสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนต์

ไดต้ลอดคืน ถา้จะสักการะกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณ

ระเบียงทีย่ื่นสูพ่ระเจดยี์ไจโ้ท  ควรเตรียมเสือ้กันหนาว  หรือ

กนัลม หรอืผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพื้นทีน่ั่งมีความ

เย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิดตลอดคนื  (แตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรับบุรุษทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึ

เวลา 22.00น.)พระธาตุอนิทร์แขวนนี้ เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส ์ปี พุทธศักราช 2534 

มาลา ค าจันทร ์ทีแ่ตง่วรรณกรรม เรือ่ง “เจา้จันทผ์มหอม   นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน” 

ทีพ่กั โรงแรม : YOE YOEHOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  

  

วนัที ่2 

อนิทรแ์ขวน - วดัไจค้ะวาย - พระราชวงับุเรงนอง - เจดยีช์เวมอวด์อว ์- 
พระนอนชเวตาเลยีว - เจดยีไ์จ๊ปุ่ น - วดัไจ่กะเลาะ - ย่างกุง้ - พระมหา
เจดยีช์เวดากอง - พระสรุยินั จนัทรา 

เชา้ตรู ่ เชญิทา่นสกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืถวายอาหารพระธาตอุนิทรแ์ขวน ท่านจะพบกับบรรยากาศ

ยามเชา้ทีส่ดชืน่ ทวิทศันง์ดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนกิชนชาวพม่า สกัการะส ิง่ศักดิส์ทิธิบ์นภูเขา 

ถา่ยภาพและชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาต ุพสิจูนค์วามมหัศจรรยว์่าพระธาตอุงคน์ี้ตัง้อยู่ไดอ้ย่างไร โดย

ไม่ลม้หรอืหลน่ลงมาการทีก่อ้นหนิสทีองวางหมิน่เหม่บนหนา้ผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจาก

ดา้นล่างขึน้ไปก็ดูคลา้ยกับลอยอยู่เหนือหนา้ผา ราวกับพระอนิทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็น

อัศจรรยเ์จดยี ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 

 เก็บสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางกลบัสู ่หงสาวด ีตามเสน้ทางเดมิ 

 น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วดัไจค้ะวาย 

สถานทีท่ีม่ีพระภกิษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็น

จ านวนมาก เมือ่ถงึเวลาเพลจะมพีระสงฆ ์สามเณรเดนิแถวกัน

เขา้สู่หอ้งฉันเพล ระหว่างนั้นท่านสามารถน าสมุด ปากกา 

ดนิสอไปบรจิาคทีว่ัดแห่งนี้ได ้ณ วัดนี้นอกจากจะไดต้ักบาตร

แลว้ ทกุทา่นสามารถถวายปัจจัย หรอื ถวายเขา้สาร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ า้ยา่งคนละ 1 ตวั) 
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บา่ย จากนัน้น าทา่นชม เจดยีไ์จปุ๊่ น ซ ึง่มอีายุมากกว่า 500 ปี เป็น

พระพุธรูปปางมารวชิยัขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูป

ปางประทับน่ังโดยรอบทั ้ง  4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็น

เอกลกัษณ์ของศลิปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม 

(ทศิเหนือ), พระโกนาคม (ทศิใต)้, พระกกุสันโธ (ทศิ

ตะวันออก)และพระมหากสัสปะ (ทศิตะวันตก)สรา้งโดยสีส่าว

พี่นอ้งทีอุ่ทศิตนใหก้ับพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกับบุรุษ

เพศ ซึง่มพีระพุทธรูปองคห์นึง่ไดเ้กดิพังทลายและไดม้ีการบูรณะใหม่ท าใหพ้ระพุทธรูปองคน์ี้มีลักษณะ

สวยงามแตกตา่งไปจากองคอ์ืน่ๆจากนัน้น าทา่นชม 

 

น าทา่นสกัการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดยีน์ี้เป็นสญัลักษณ์

แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 ส ิ่ง

ศักดิ์สทิธิ์ของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุเตา” 

ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึง่ครัง้ก่อนเป็น

สถานทีป่ระกอบพธิศีกัด ิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบูรพกษัตรยิ ์ใน

สมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตรยิ์มอญหรือพม่า รวมทัง้

พระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทบัอยู่ใน

หงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี้ ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่มาแลว้

ถงึ 4 ครัง้ ท าใหป้ลยีอดของเจดยีอ์งคน์ี้หักพังลงมา แต่ดว้ยความศรัทธาทีช่าวเมืองมีต่อเจดยีอ์งคน์ี้ จงึ

ไดท้ าการสรา้งเจดยีช์เวมอดอวข์ ึน้มาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟุต (ตอนแรกทีส่รา้งสงู 

70 ฟตุ) นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพม่า สว่นปลยีอดทีพ่ังลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท้ีมุ่มหนึง่ขององคเ์จดยีเ์พื่อให ้

พุทธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกับเจดยีอ์งคปั์จจุบัน  ท่านจะไดน้มัสการ ณ จุดอธษิฐานอัน

ศกัดิส์ทิธิแ์ละสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพื่อเป็นสริมิงคล ซึง่เปรียบเหมือนดั่ง

ค ้าจุนชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิง่ข ึน้ไป  

 

น าทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นทีเ่คารพ

นับถอืของชาวพม่า มคีวามยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึน้

โดยพระเจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอ านาจ 

มพีุทธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลือ่มพระบาทต่าง

จากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน 

ดา้นหลงัพระองคม์ีภาพวาดทีส่วยงาม เมื่อครัง้ก่อนพระพุธรูป

องคน์ี้ถกูปลอ่ยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอฐิท่ามกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษ

สรา้งทางรถไฟสายพม่า จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี้ จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าไดร้ับเอกราชก็มีการ

บูรณปฏสิงัขรณ์ใหม่ โดยทาสแีละปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปทีส่วยงามในปัจจุบัน   อีกทัง้ยัง

สามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั ไมจ้ันทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรูปตา่งๆ   

 จากนัน้เดนิทางกลบัสู ่เมอืงยา่งกุง้ 

 

ระหว่างทาง น าทุกท่านน าท่านแวะสกัการะ พระบรมรูปพระ

สุพรรณกลัยา ณ วดัไจ่กะเลาะ วัดแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็น

สถานทีท่ีเ่ก็บอัฐขิองพระสพุรรณกลัยา โดยมซีุม้รูปปั้นของพระ

นางเป็นรูปสกัการะดว้ยเรื่องราวของพระนางไดเ้ลอืนหายไป

ตามกาลเวลานับ 400 ปี เชือ่กันว่าหลวงปู่ โง่น ไดม้าท าพิธี

ปลดปลอ่ยดวงวญิญาณพระสพุรรณกัลยาและเหล่านายทหาร

ไทยทีถ่กูจองจ าตัง้แตค่รัง้เสยีเสยีสละพระองคเ์ป็นตวัประกนัเพือ่ความสงบสขุของบา้นเมอืง 
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จากนัน้น าท่านสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหา

เจดยีค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดยีท์องค าทีง่ดงาม ตัง้เด่นเป็น

สง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับดว้ย

เพชร 544 เม็ด ทบัทมิ นลิ และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหา

เจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่น ้าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม 

โดยช่างชาวพม่าจะใชท้องค าแทต้ีเป็นแผ่นปิดองคเ์จดีย์ไว ้

รอบ ว่ากนัว่าทองค าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองค าที่

เก็บอยู่ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มี

ซุม้ประตูสีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหา

เจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิปีมะเมีย และยัง

เป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า  

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัทาม ิอุตตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิอหงั วนัทาม ิ

ตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

 

กอ่นถงึจุดอธษิฐาน ขอพรพระมหาเจดยีช์เวดากอง น าทกุทา่น

เขา้สกัการะ พระสุรยินั จนัทรา เป็นศาลเล็กๆ ลักษณะโดด

เด่นทีจ่ั่วหลังคามีรูปนกยูงและกระต่าย ชาวพม่ามากราบไหว ้

ขอพรเกีย่วกบัธุระกจิคา้ขายใหเ้จรญิรุ่งเรอืง แมก้ระทั่งรายการ

ดังรายการหนึงในเมืองไทยเคยมากราบไหวข้อพร ยัง

ยืนยันตว้ยตนเองเลยว่า พระสุรยิัน-จันทรา มีความศักดิส์ทิธิ์

จรงิ เป็นอกีหนงึสถานที ่ทีต่อ้งไม่พลาด 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  โรงแรม : BEST WESTERN GREEN HILL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  

 

 

วนัที ่3 เจดยีโ์บตะทาวน ์- วดังาทตัจ ี- พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัย ี- สกอ๊ตมารเ์ก็ต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

น าท่านนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ซ ึง่โบตะทาวน์ แปลว่า 

เจดยี์นายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บตะทาวน์นี้และ

ทรงน าพระธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนทีจ่ะน าไปบรรจุที่เจดยี์ชเวดา

กองและเจดีย์ส าคัญอื่นๆ เมื่อเดนิเขา้ไปในเจดีย์สามารถ

มองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ดิ   

 สักการะขอพร พระพุธรูปทองเหลอืง ประดษิฐานในวหิาร

ดา้นขวามอื เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัทีม่ีลักษณะงดงามยิง่

นัก ตามประวัตวิ่าเคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย ์

ครัง้เมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูก

เคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภณัฑก์ลัป์กตัตาในอนิเดยี ท าใหร้อดพน้

จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรทีถ่ลม่พระราชวังมัณฑะเลย ์ตอ่มา

ในปี 2488 พระพุทธรูปองคน์ี้ถกูจัดแสดงทีพ่พิธิภณัฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์   
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 จากนัน้น าทกุทา่นขอพร นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซ ึง่ชาว

พม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยที่เชือ่ว่าเมื่อ

อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ  

 สกัการะ เทพกระซบิ อะมาดอวเ์มีย๊ะ ตามต านานกล่าวว่า 

นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่าง

แรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อส ิ้นชีว ิตไป

กลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การ

บูชานัน้จะตอ้งกระซบิขอพรทีข่า้งหูเบาๆ และ 

 

 น าทกุทา่นสกัการะ วดังาทตัจ ีมพีระพุธรูปองคใ์หญ่ หลวงพ่อ

งาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อทีสู่งเท่าตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพุทธรูป

ปางมารวชิัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย ์ 

เครือ่งทรงเป็นโลหะ สว่นเครือ่งประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้กั

แกะสลักทัง้หมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมา

จากพระพุทธรูปทรงเครือ่งสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย)์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย หลังจากนั้นน าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทตัย ีซึง่

เป็นพระนอนที่มีความสวยงามทีสุ่ดและดวงตาสวยที่สุดของ

ประเทศพม่าทีบ่รเิวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิง่ อันลว้น

เป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละ

องคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตก

มงคล 108 ประการ พระบาทมลีักษณะซอ้นกันซึง่แตกต่างกับ

ศลิปะของไทย 

 จากนัน้น าท่านเลือกซื้อสนิคา้พื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต หรือ 

ตลาดโบโจ๊ก อองซานซึง่สรา้งเมื่อครัง้พม่ายังคงเป็นอาณา

นิคมของประเทศอังกฤษ ใหท้่านไดเ้ลือกชมและเลือกซื้อ

สนิคา้ที่ระลกึพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลัก 

พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพื้นเมือง 

เครือ่งเงนิ ไขมุ่ก และหยกพม่า 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม : BEST WESTERN GREEN HILL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 วดับารม ี– เชยีงใหม ่
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทุกท่าน เข า้สู่ วดับารมี ให ส้ักการะพระ เกศาของ

พระพุทธเจา้ ทีเ่ชือ่ว่ายังมชีวีติอยู่จรงิ ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุนี้

เมือ่น ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้ีกทัง้วัดนี้

ยังไดช้ือ่ว่าเป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมสารีรกิธาตุไวม้ากทีส่ดุดว้ย

ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา   พระสารีบุตร และองค์พระ

อรหันตต์า่ง ๆ  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง 
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13.10 น. ออกเดนิทางกลบั เชยีงใหม ่โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG724 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.05 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม : Holy Myanmar เชยีงใหม ่- ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน  

                  4วนั 3คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี

(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

26 - 29 ก.ค. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 11,700.- 

10-13 ส.ค. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 11,700.- 

20-23 ก.ย. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 11,400.- 

**ราคาส าหรบัเด็กทารก (อายุไมเ่กนิ 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจา้หนา้ที*่* 

(เด็กทารกตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิพรอ้มพาสปอรต์ตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้ ณ วนัเดนิทาง) 
 

***โปรแกรมทวัรน์ ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 
 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร :  
 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุได ้

เชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของ

การเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทาง

บรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ) 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อยา่ง

นอ้ย7 วันกอ่นการเดนิทาง  

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม : 
 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่
กบัภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม ท ัง้น ีข้ ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 



 

โคด้ทวัร ์GT-7 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวัน, จ านวนคนและมคีา่ใชจ้่ายตามทีท่างสายการบนิก าหนด) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่รถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** กรณีทีต่อ้งการซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม : 
 

 คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, 

คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่าก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจาก

โรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพมา่มี

คา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันท าการ ยกเวน้ หนงัสอื

เดนิทางไทย กมัพูชา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซี่า 

 คา่หอ้งพักเดีย่วตามอัตราทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

 คา่น ากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่เด็กหาบกระเป๋าระหวา่งน่ังรถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

 คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (400 บาท/ทา่น/ทรปิ)  

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

เง ือ่นไขการจอง : 
 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ี่

ดแูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้  

4. หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

การช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด

เนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ



 

โคด้ทวัร ์GT-7 
 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง : 
 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน  เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั

บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที่

สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทีท่า่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ และทางบรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งคนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าใหก้ับลกูคา้ (ตามเงือ่นไข 

ขอ้1-ขอ้3) ทัง้นี้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้ กับทา่นเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) โดยใชเ้วลาด าเนนิการในการคนืเงนิ 7-14 วัน ท า

การ นับจากวันทีไ่ดรั้บเรือ่ง   

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ            
 

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ :                                             

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ 

ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็น

ผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมีปัญหา เชน่  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เอกสารการขอวซีา่พมา่(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 
โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

- ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซี่าอยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รูปถา่ย 

- รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สต ิก๊เกอรใ์ช้

ไมไ่ด)้และกรณุาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรปู 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 



 

โคด้ทวัร ์GT-7 
 

- พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทับใหแ้นบมาในเลม่

พาสปอรต์ดว้ย 
 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสูญหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในทกุกรณี ** 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
 

 ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต ,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ี

เกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 
 

 

ทัวร์พม่าตลอดทัง้ปี  สอบถามผ่านไลน์ >> คลิก๊ 

ทวัร์พม่า มกราคม  ทวัร์พม่า กุมภาพันธ์  

ทวัร์พม่า มนีาคม  ทวัร์พม่า เมษายน  

ทวัร์พม่า พฤษภาคม  ทวัร์พม่า มถุินายน  

ทวัร์พม่า กรกฎาคม  ทวัร์พม่า สิงหาคม  

ทวัร์พม่า กนัยายน  ทวัร์พม่า ตุลาคม  

ทวัร์พม่า พฤศจิกายน  ทวัร์พม่า ธันวาคม  
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https://goo.gl/xvp9x2
https://goo.gl/3SQVuL
https://goo.gl/cN2B8M
https://goo.gl/Rvc21v
https://goo.gl/SU7LrP
https://goo.gl/5oPUzE
https://goo.gl/TdWNkr
https://goo.gl/gs9ykL
https://goo.gl/ybwwjF
https://goo.gl/6h71ge

