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1 เชียงใหมบ่ินตรง พมา่ แรงบญุ แรงศรทัธา ยา่งกุง้ หงสา พระธาตอุินทรแ์ขวน 3 วนั 2 คืน BY PG       [GQ1CNXRGN-PG008] 

 

เร่ิมต้นเพยีง 14,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

เสริมสิริมงคล บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า พระธาตุอินทรแ์ขวน l  เจดยีช์เวดากอง  

 เจดยีช์เวมอรด์อร ์ 

 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. เชียงใหม ่(ทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม)่ - ยา่งกุง้ (ทา่อากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง) (PG723 : 11.40-12.35) 
เชียงใหม-่ยา่งกุง้-หงสาวดี-เจดียช์เวมอวด์อว ์(พระธาตมุเุตา) -นั่งกระเชา้ขึน้พระธาตอุินทรแ์ขวน-พระธาตอุินทรแ์ขวน  

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

วนัท่ี 3.  ยา่งกุง้-พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี (พระนอนตาหวาน)-วดังาทตัจี -วดับารมี-ย่างกุง้ (ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลา
ดง) - เชียงใหม ่(ทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม)่ ( PG724 : 13.10-15.05)   

 

เชียงใหม่บนิตรง พม่า แรงบุญ แรงศรัทธา ย่างกุ้ง หงสา  
พระธาตุอินทรแ์ขวน 3 วัน 2 คืน  
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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 านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

11.40 น. ออกเดินทางสู ่กรุงยา่งกุ้ง โดยสายการบินกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG723 

(มีบรกิารอาหารและน า้ดื่มบนเครือ่ง) 
12.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที (เวลาทอ้งถ่ินที่พม่าชา้กว่าประเทศไทยครึ่ง
ชั่วโมง) 

 น าท่านสกัการะ พระเจดียช์เวมอดอว ์เจดียน์ีเ้ป็นสญัลกัษณแ์ห่งความรุ่งโรจนแ์ห่งหงสาวดี และนบัเป็น 1 ใน 5 สิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตมุุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ซึ่งครัง้ก่อนเป็น
สถานท่ีประกอบพิธีศักดิ์สิทธ์ิ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริยม์อญหรือพม่า 
รวมทัง้พระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมื่อครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทบัอยู่ในหง
สาวดี ก็เคยเสด็จมานมสัการพระเจดียอ์งคน์ี ้ยงัเคยผ่านการพงัทลายจากแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถึง 4 ครัง้ ท าให้
ปลยีอดของเจดียอ์งคน์ีห้กัพงัลงมา แตด่ว้ยความศรทัธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดียอ์งคน์ี  ้จึงไดท้ าการสรา้งเจดียช์เวมอดอว ์
ขึน้มาใหมใ่นปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถึง 374 ฟตุ นบัเป็นเจดียท์ี่สงูที่สดุในพมา่ สว่นปลยีอดที่พงัลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท้ี่มมุ
หนึ่งขององคเ์จดียเ์พื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกับเจดียอ์งคปั์จจุบนั   ท่านจะไดน้มสัการ ณ จุด
อธิษฐานอนัศกัดิส์ทิธ์ิและสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค า้
จนุชีวิตใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิ่งขึน้ไป 

 

 
 น าทา่นออกเดินทางสู ่คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะเห็นแม่น า้

สะโตง ซึง่เป็นแมน่ า้ที่มีความสมัพนัธก์บัพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยิงพระแสงปืนขา้มแมน่ า้ที่กวา้งใหญ่นีไ้ป
ตอ้งแมท่พัพม่า จนไดร้บัชยัชนะ ถึงคิมปนูแคม้ป์ หยดุพกัเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทกุหกลอ้ขึน้บนภเูขาไจก้โ์ทจนถึงสถานี
กระเชา้ไฟฟ้า น าทกุท่าน น่ังกระเช้า ขึน้สูพ่ระธาตอุินทรแ์ขวนเพื่อใหล้กูคา้ไดช้มทศันียภาพความสวยงามจากมมุสงู
แบบพาโนรามา ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที (รวมคา่กระเชา้ขาขึน้แลว้)  
**หมายเหต ุในกรณีกระเชา้ปิดหรอืสภาวะอากาศ รวมถึงเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ที่ไมส่ามารถควบคมุและคาดการณล์ว่งหนา้
ได ้จะเปลีย่นเป็นขึน้รถบรรทกุแทน โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินทกุกรณี** 



TAT No. 11/01030

  บริษัท รุ่งทรัพย์ แกรนด์ ทัวร์ จำกัด
ROONGSARP GRAND TOUR CO.,LTD.
33 ซอย- ถนนนเรศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel : 02-631-8188, Email : info@rsgtour.com

 
 
 
 

3 เชียงใหมบ่ินตรง พมา่ แรงบญุ แรงศรทัธา ยา่งกุง้ หงสา พระธาตอุินทรแ์ขวน 3 วนั 2 คืน BY PG       [GQ1CNXRGN-PG008] 

 

 

 
 เชิญชมทศันียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกบั พระธาตุอินทรแ์ขวน (ซึ่งอยู่ใกลท้ี่พกัมากใชเ้วลาเดินเพียง 10 นาที)พระ

ธาตุอินทรแ์ขวน ตัง้อยู่ที่เมืองไจโ้ท อ าเภอสะเทิม เขตรฐัมอญของประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา เหนือระดับน า้ทะเล 
3,615 ฟตุ มีลกัษณะเดน่เป็นกอ้นหินสทีองขนาดใหญ่ ตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูชนัอยา่งหมิ่นเหม่ เหมือนจะหลน่และทา้ทาย
แรงดงึดดูของโลกโดยไมต่กลงมา นบัเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ ที่ชาวพมา่ตอ้งไปสกัการะ   และยงัเป็นพระธาตปุระจ าปี
จอ ที่คนเกิดปีนีต้อ้งไปนมสัการสกัการะครัง้หนึง่ในชีวิต 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก 
 หลงัอาหารเย็นเชิญทา่นไปสกัการะพระธาต ุตามอธัยาศยั นมสัการ เทพทันใจพระธาตุอินทรแ์ขวน ซึง่เป็น นกัพรตที่

มีความศกัดิ์สิทธ์อีกแห่งหนึ่ง ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะสกัการะกลางแจง้เป็นเวลานาน
บรเิวณระเบียงที่ยื่นสูพ่ระเจดียไ์จโ้ท ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาว หรอืกนัลม หรอืผา้หม่ ผา้พนัคอ เบาะรองนั่งเพราะพืน้ที่นั่ง
มีความเย็นมาก พระเจดียอ์งคน์ีเ้ปิดตลอดคืน (แต่ประตเูหล็กที่เปิดส าหรบับรุุษที่เขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 
22.00น.) พระธาตอุินทรแ์ขวนนี ้เป็นที่มาและแรงบนัดาลใจของกวีซีไรส ์ปี พุทธศกัราช 2534 มาลา ค าจนัทร ์ที่แต่ง
วรรณกรรม เรือ่ง “เจา้จนัทผ์มหอม นิราศพระธาตอุินทรแ์ขวน” 

ที่พกั โรงแรม : KYAIKHTO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที ่2 พระธาตุอินทรแ์ขวน-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตา
เลียว (พระนอนยิ้มหวาน)-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์ (พระพุทธรูป
ทองค า-เทพทนัใจ-เทพกระซบิ)-เจดยีช์เวดากอง 

เช้าตรู่ เชิญท่านตักบาตรกับองคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน ( 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) การตกับาตร ณ องค์
พระธาตอุินทรแ์ขวนเปรยีบเสมือนไดต้ดับาตรกบัองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ นบัเป็นสิง่อศัจรรยข์องโลก  และเชิญ
สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิบนภเูขา ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบ ๆ องคพ์ระธาต ุพิสจูนค์วามมหศัจรรยว์่าพระธาตอุงคน์ี ้
ตัง้อยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรือหลน่ลงมาการที่กอ้นหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหนา้ผามานานนบัพนัปี โดยเฉพาะเมื่อ
มองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดคูลา้ยกบัลอยอยู่เหนือหนา้ผา ราวกบัพระอินทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนบัเป็นอศัจรรย์
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เจดีย ์และท าบญุใสบ่าตรพระสงฆไ์ดท้ี่บรเิวณหนา้โรงแรมที่พกั 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ก็บสมัภาระแลว้ออกเดินทางกลบัสู ่หงสาวดี ตามเสน้ทางเดิม 

 น าท่านตักบาตรพระสงฆ์นับรอ้ยรูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็น
จ านวนมาก เมื่อถึงเวลาเพลจะมีพระสงฆ ์สามเณรเดินแถวกนัเขา้สูห่อ้งฉนัเพล ระหวา่งนัน้ทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา 
ดินสอไปบรจิาคที่วดัแหง่นีไ้ด ้ณ วดันีน้อกจากจะไดต้กับาตรแลว้ ทกุทา่นสามารถถวายปัจจยั หรอื ถวายเขา้สาร 

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

ปกครองและใชอ้อกวา่ราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมยัพระเจา้นนัทบเุรง ซึง่พระราชวงัเดิมนัน้เคยเป็นท่ีประทบัของสมเดจ็
พระนเรศวรมหาราช เมื่อครัง้ยงัทรงพระเยาวแ์ละถกูจบัเป็นตวัประกนั มีการคน้พบเสาและก าแพงเดิมที่ถกูฝังอยู่ในดิน 
รฐับาลพมา่จึงไดท้ าการขดุคน้และสรา้งพระราชวงับเุรงนองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดิม 

 

 
 น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นที่เคารพนบัถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร 

สรา้งขึน้โดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอ านาจ มีพุทธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาท
เหลือ่มพระบาทต่างจากพระพทุธไสยาสนข์องไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองคม์ีภาพวาดที่สวยงาม 
เมื่อครัง้ก่อนพระพธุรูปองคน์ีถ้กูปลอ่ยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่อ
อังกฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์นี ้จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าไดร้ับเอกราชก็มีการ
บรูณปฏิสงัขรณใ์หม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพทุธรูปที่สวยงามในปัจจุบนั   อีกทัง้ยงัสามารถเลือก
ซือ้ของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ไมจ้นัทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมือง ผา้พิมพเ์ป็นรูปตา่งๆ   

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางเขา้สูเ่มืองยา่งกุง้ 

 น าทา่นเลอืกซือ้สินคา้พืน้เมืองที่ ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต ซึ่งสรา้งเมื่อครัง้พม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ 
ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ที่ระลกึพืน้เมืองมากมายในราคาถกู เช่น ไมแ้กะสลกั พระพทุธรูปไมห้อมแกะสลกั 
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แปง้ทานาคา ผา้ปักพืน้เมือง เครือ่งเงิน ไขม่กุเซา้ทซ์ี และหยกพมา่  
(ตลาดสก๊อตปิดทกุวนัจนัทรแ์ละเทศกาลวนัสงกรานต)์ 

 

 
 น าทา่นนมสัการ เจดียโ์บตะทาวน ์ซึง่โบตะทาวน ์แปลว่า เจดียน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บตะทาวนน์ีแ้ละ

ทรงน าพระธาต ุไว ้1 เสน้ ก่อนที่จะน าไปบรรจุที่เจดียช์เวดากองและเจดียส์  าคญัอื่นๆ เมื่อเดินเขา้ไปในเจดียส์ามารถ
มองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ยา่งใกลชิ้ด   
สกัการะขอพร พระพุธรูปทองเหลือง ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามือ เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยัที่มีลกัษณะงดงาม
ยิ่งนกั ตามประวตัิวา่เคยประดิษฐานอยูใ่นพระราชวงัมณัฑะเลย ์ครัง้เมื่อพมา่ตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 
ถูก เคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย  ท าให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ ถล่ม
พระราชวงัมณัฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรูปองคน์ีถ้กูจดัแสดงที่พิพิธภณัฑว์ิกตอเรยีและแอลเบิรต์   
จากนัน้น าทกุทา่นขอพร นัตโบโบย ีหรือ เทพทันใจ ซึง่ชาวพมา่รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยที่เช่ือวา่เมื่อ
อธิษฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 
สกัการะ เทพกระซิบ อะมาดอวเ์ม๊ียะ ตามต านานกลา่วว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรทัธาในพทุธศาสนา
อย่างแรงกลา้รกัษาศีล ไม่ยอมกินเนือ้สตัวจ์นเมื่อสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนตัซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้  
การบชูานัน้จะตอ้งกระซิบขอพรท่ีขา้งหเูบาๆ และ 

 

 
 จากนัน้น าทา่นสกัการะ พระมหาเจดียช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดียท์องค าที่งดงาม ตัง้เด่น

เป็นสง่าอยูก่ลางเมืองยา่งกุง้ มีความสงู 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบษุราคมัอีก 2,317 เม็ด  
มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่น  า้หนกัถึง 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพม่าจะใชท้องค าแทต้ีเป็นแผ่นปิดองค์
เจดียไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองค าที่ใชใ้นการก่อสรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดียแ์หง่นีม้ากมายมหาศาลกวา่ทองค าที่เก็บอยู่
ในธนาคารชาติองักฤษเสยีอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ นบัรอ้ยองค ์มีซุม้ประตสูี่ดา้น ยอด
ฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตขุอง
พระพทุธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ 

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

 ค าสวดบูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 
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เป็นพระธาตปุระจ าคนเกิดปีมะเมีย (มา้) มคี  าสวดบชูาดงันี ้
ชมพูทเีป  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 อะหงั วันทามิทรูะโต  ฯ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม : Summit Parkview  หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   

วันที ่3 ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-วัดงาทัตจี-วัดบารมี-ย่างกุ้ง (ท่าอากาศยาน
นานาชาตมิิงกาลาดง) - เชียงใหม ่(ทา่อากาศยานนานาชาตเิชียงใหม)่ ( PG724 : 13.10-15.05)   

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 หลงัจากนัน้น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สดุและดวงตาสวยที่สดุ
ของประเทศพมา่ที่บรเิวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิง่ อนัลว้นเป็นมิ่งมงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัร
ขา้งละองคใ์นบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซอ้นกนั
ซึง่แตกตา่งกบัศิลปะของไทย 

 

 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่วัดงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพธุรูปองคใ์หญ่ คือหลวงพ่องาทตัจี แปลว่า 

หลวงพ่อที่สงูเท่าตึก 5 ชัน้ เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย ์เครื่องทรงเป็น
โลหะ ส่วนเครื่องประกอบดา้นหลังจะเป็นไม้สกัแกะสลกัทัง้หมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจาก
พระพทุธรูปทรงเครือ่งสมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑเลย)์ 
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 น าทกุทา่นเขา้สู ่วัดบารมี ใหส้กัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ ที่เช่ือว่ายงัมีชีวิตอยู่จริง ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุีเ้มื่อ
น ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้ีกทัง้วดันีย้งัไดช่ื้อวา่เป็นท่ีเก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตไุวม้ากที่สดุดว้ย
ไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีตุร และองคพ์ระอรหนัตต์า่ง ๆ 

 

 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง 

13.10 น. ออกเดินทางกลบั เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG724 
(มีบรกิารอาหารและน า้ดื่มบนเครือ่ง) 

15. 05 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
  

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง พม่า แรงบุญ แรงศรัทธา ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทรแ์ขวน 
3 วัน 2 คืน โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี   
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม  
ท่านละ 

วนัท่ี: 06-08 มีนาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 13-15 มีนาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 20-22 มีนาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 27-29 มีนาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 03-05 เมษายน 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 24-26 เมษายน 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 01-03 พฤษภาคม63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 15-17 พฤษภาคม63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 22-24 พฤษภาคม63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 29-31 พฤษภาคม63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 05-07 มิถนุายน 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 12-14 มิถนุายน 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 19-21 มิถนุายน 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 26-28 มิถนุายน 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 03-05 กรกฎาคม 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
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วนัท่ี: 10-12 กรกฎาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 17-19 กรกฎาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 24-26 กรกฎาคม 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 07-09 สงิหาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 14-16 สงิหาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 21-23 สงิหาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วนัท่ี: 28-30 สงิหาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

** รายการทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิน่และคนขับรถ (รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป) ** 
** ทปิหัวหน้าทัวรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) ** 

**โปรแกรมทวัรนี์ไ้ม่มีราคาเดก็** 
 

**โปรดอย่าลืม ส าคัญมาก*** 
กรุณาน าหนังสือเดนิทาง (Passport) ของท่านน ามาในวันเดนิทางด้วย 
ทางบริษัท ไม่สามารถรับผิดชอบ ในกรณีที่ท่านลืมน ามา จนไม่สามารถเดนิทางได้ 
**กรุณาตรวจสอบพาสสปอรต์ของตนเอง ต้องมีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง และ พาสสปอรต์ต้อง
ไม่ช ารุดหรือเสียหาย หรือ แม้แต่ ห้ามมีตราประทับนอกเหนือจากตราตรวจคนเขา้เมือง ของประเทศน้ันๆ โดยเด็ดขาด มิ
เช่นน้ันท่านอาจถกูปฎิเสธการ Check In จากสายการบนิ หรือ ถกูปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมืองได*้** 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1. การช าระคา่บรกิาร 
1.1 ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและสง่หลกัฐานการโอนเงิน
ใหเ้จา้หนา้ที่ท่ีดแูลเสน้ทาง การจองจะยืนยนัหลงัจากไดร้บัแจง้วา่ช าระเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
1.2 สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  
1.3 การช าระเงินสว่นท่ีเหลอื ลกูคา้ตอ้งช าระก่อนเดินทาง 15 วนั หากหากไม่ช าระตามเวลาที่ก าหนด ทางบริษัทขอ
อนญุาตยดึมดัจ าทัง้หมดและยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ  **ช าระก่อนเดินทาง 30 วัน ส าหรับวันสงการนต์
และวันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 

2. กรณีคณะออกเดินทางได ้          
2.1 คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2.2 คณะจองไมถ่ึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

3. การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
3.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด **45 วัน ส าหรับวันสงการนตแ์ละ
วันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 
3.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 10,000 บาท 
3.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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3.4 ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิก
การเดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 
3.6 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได ้
3.7 กรณีที่ทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ และทางบรษัิทฯ มีความจ าเป็นตอ้งคืนค่าทวัรห์รือมดัจ าใหก้บัลกูคา้ 
(ตามเง่ือนไข ขอ้1-ขอ้3) ทัง้นีท้างบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายจริงท่ีเกิดขึน้แลว้ กบัท่านเป็นกรณีไป (อาทิ 
กรณีออกตั๋วเครื่องบิน หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) โดยใชเ้วลา
ด าเนินการในการคืนเงิน 7-14 วนั ท าการ นบัจากวนัท่ีไดร้บัเรือ่ง   
3.8 กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
3.9 กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ย
สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
3.10 กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. เมื่อทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไข และหมายเหตทุี่ระบทุกุขอ้แลว้ 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบินชัน้นกัทอ่งเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ  
- ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั, จ านวนคนและมีคา่ใชจ้่ายตามที่ทางสายการบินก าหนด 
- ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน ซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็น
แบบสุม่ที่นั่ง 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน 20 กก. 
4. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที่ช  านาญเสน้ทาง 
5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่  
6. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
7. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
8. คา่หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินคอยดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
10. ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 



TAT No. 11/01030

  บริษัท รุ่งทรัพย์ แกรนด์ ทัวร์ จำกัด
ROONGSARP GRAND TOUR CO.,LTD.
33 ซอย- ถนนนเรศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel : 02-631-8188, Email : info@rsgtour.com

 
 
 
 

10 เชียงใหมบ่ินตรง พมา่ แรงบญุ แรงศรทัธา ยา่งกุง้ หงสา พระธาตอุินทรแ์ขวน 3 วนั 2 คืน BY PG       [GQ1CNXRGN-PG008] 

 

** กรณีที่ต้องการซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **  
    - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
    - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
    - ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
    - [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
    - ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
    - [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง (PASSPORT) 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร,์ น า้ดื่ม, บหุรี่, เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), ค่าโทรศพัท ์, 

ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่าก าหนด,  ค่า
รกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการ
เดินทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่าส าหรบัหนงัสือเดินทางต่างชาติและผูถื้อเอกสารต่างดา้วตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศ
พมา่มีคา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ทา่น ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส ์ไม่
ต้องยืน่วีซ่า 

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าส าหรับหนังสือเดินทางอเมริกา กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ 
5. คา่หอ้งพกัเดี่ยวตามอตัราที่ระบไุวข้า้งตน้ 
6. คา่น ากลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวีดีโอเขา้วดั 
7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
8. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
9. ค่าทิปมัคคุเทศกท์้องถิน่และทิปพนักงานขับรถ (รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป) 
10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร ์(ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนีข้ึน้อยูก่บัภาวะ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยตา่ง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้า และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยูก่ับอตัราแลกเปลี่ยน โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผู้
ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ** 
 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดินทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดินทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและพม่าได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถอืหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอีก ท่าน
จะต้องท าการยื่นวีซ่า ส าหรับการยื่นวีซ่าที่เชียงใหม่ ลูกค้าต้องไปแสดงตนด้วยพร้อมกับช าระค่าวีซ่าตรงกับ
สถานกงสุล ท่านละ 1,600 บาท ** 
 



TAT No. 11/01030

  บริษัท รุ่งทรัพย์ แกรนด์ ทัวร์ จำกัด
ROONGSARP GRAND TOUR CO.,LTD.
33 ซอย- ถนนนเรศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel : 02-631-8188, Email : info@rsgtour.com

 
 
 
 

11 เชียงใหมบ่ินตรง พมา่ แรงบญุ แรงศรทัธา ยา่งกุง้ หงสา พระธาตอุินทรแ์ขวน 3 วนั 2 คืน BY PG       [GQ1CNXRGN-PG008] 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 
1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บรษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยืน่วีซา่ หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นขา้งนานและอาจ
ไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก
หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดินทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย 
เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า  และจ านวนหนา้หนังสือ
เดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า (ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
1. หนงัสอืเดินทางตวัจรงิ (Passport) ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง หนงัสอืเดินทาง 

ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 4 หนา้ ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย 
บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่ปกหนงัสือเดินทางของท่าน และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอย
ฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (ใชรู้ปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , รูปที่เป็นสติก๊เกอรใ์ช้
ไมไ่ด)้  

3. ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย พาสสปอรต์ต่างชาติที่เดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้
ออกเมืองของไทยทีม่ีตราประทบัใหแ้นบมาในเลม่พาสปอรต์ดว้ย 

**โปรดสง่เอกสารก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 
**เก่ียวกบัเอกสารยื่นวีซา่ หากทางสถานกงสลุแจง้วา่มีการปรบัเปลีย่นกฎระเบียบในการยื่นวีซา่ สถานกงสลุจะขอเอกสาร
เพิ่มเติมไดท้กุเวลา 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ                                           
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที่สายการบิน และบรษัิททวัรเ์รียกเก็บและการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้  าเนินการ     ออก
ตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ 

2. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   



TAT No. 11/01030

  บริษัท รุ่งทรัพย์ แกรนด์ ทัวร์ จำกัด
ROONGSARP GRAND TOUR CO.,LTD.
33 ซอย- ถนนนเรศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel : 02-631-8188, Email : info@rsgtour.com

 
 
 
 

12 เชียงใหมบ่ินตรง พมา่ แรงบญุ แรงศรทัธา ยา่งกุง้ หงสา พระธาตอุินทรแ์ขวน 3 วนั 2 คืน BY PG       [GQ1CNXRGN-PG008] 

 

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

4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน   
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. กรณีช่วงเทศกาลหรือประชุมนานาชาติ เป็นสาเหตุท าใหห้อ้งที่ท่านไดท้ าการรีเควสไว ้มีไม่เพียงพอ ทางโรงแรม
อาจจะสลบัจากที่รเีควสหอ้ง Twin Room เป็น Double Room หรอื จากหอ้ง Double Room เป็น Twin Room 

 
หมายเหตุ : 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะงดออกหรอืเลือ่นการเดินทางในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บรษัิทฯสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนญุาต

ใหเ้ดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมือง 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบิน 
4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถ
คาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั) 

5. บรษัิทฯสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกใน

การเดินทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

รต์ด้วย 
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