
 

 

ทวัรโ์คด้ BHT9191483 
 
 



 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK AIR โหลดกระเป๋าได ้20 กโิล 

พเิศษ !!! เมนกูุง้แมนํ่ 4า สลดักุง้มงักร เป็ดปกักิ6งและบฟุเฟ่ตซ์ฟีู้ ด 

 

เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

กาํหนดการเดนิทาง   
 

 
 

วนัแรก       กรงุเทพฯ- ยา่งกุง้                              (B/L/D) 
 
04.15น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกตา่งประเทศ เคาน์เตอร ์สายการบนินกแอร์

พบเจา้หนา้ที-ของทางบรษัิทฯ  คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  
06.20น.  เหนิฟ้าสู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดย สายการบนินกแอร ์เที6ยวบนิที6 DD 4230  
07.05น.  ถงึสนามบนิเมงกาลาดอน กรงุยา่งกุง้(เวลาที-ประเทศพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี หลังจากผ่านพธิกีาร

ทางศุลกากรและตรวจคนเขา้เมืองแลว้พรอ้มตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดนิทาง (ก่อนออกเดนิทางทาง
มัคคเุทศกจ์ะแจกสโหลง่และเทพทันใจใหแ้กท่า่นเพื-อความเป็นสริมิงคลกอ่นออกเดนิทาง)  

สายการบนินกแอร ์NOK AIR (DD) 
ขาไป DD4230 DMK - RGN 06.20 – 07.05 

ขากลบั DD4239 RGN - DMK 21.00 – 22.45 

หากทา่นตอ้งซื:อบตัรโดยสารภายในประเทศเพื-อไปและกลบักรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนั:นจะคอนเฟิรม์ประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั=วเครื-องบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเที-ยวบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ที-กอ่น กรณุาเลอืกซื:อบตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทที-สามารถเลื-อนวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้ของ
เที-ยวบนิ การยกเลกิเที-ยวบนิ มกีารยบุเที-ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี-ยนแปลง เนื-องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์

แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆที-อยู ่

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดี6ยว เที6ยวบนิ 

23-24 กรกฎาคม 2562  5,998.- 2,000.- 

DD4230 DMK-RGN 06.20-07.05 
DD4239 RGN-DMK 21.00-22.45 

02-03 สงิหาคม 2562 6,998.- 2,000.- 

16-17 สงิหาคม 2562 6,998.- 2,000.- 

17-18 กนัยายน 2562 6,998.- 2,000.- 

11-12 ตลุาคม 2562 7,777.- 2,000.- 

12-13 พฤศจกิายน 2562 7,777.- 2,000.- 

17-18 ธนัวาคม 2562 7,777.- 2,000.- 

28-29 มกราคม 2563 7,777.- 2,000.- 

18-19 กมุพาพนัธ ์2563 7,777.- 2,000.- 

10-11 มนีาคม 2563 7,777.- 2,000.- 

:: ราคาโปรโมช ั6น ไมม่รีาคาเด็ก :: 
 

ราคาอื6นๆ 
1. ราคาขา้งตน้สาํหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่น ั4น สาํหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิกรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที6 



 

   
  จากน ั4นนําท่านไปรบัประทานอาหาร

เช้า ณ ภัตตาคาร ตม้ยํากุง้ รา้นอาหาร
พื:นเมอืงชื-อดังของพม่า บรกิารดว้ยอาหาร
ติ-มซําสไตลพ์มา่ 
จากนั:นนําท่านเดนิทางไปชม เจดยีเ์จ๊าทัต
จี  หรือ พระนอนตาหวาน ซึ-งเป็นพระที-มี
ความสวยงามที-สุด มีขนตาที-งดงามพระ
บาทมภีาพมงคล108ประการและพระบาท
ซอ้นกัน ซึ-งแตกต่างกับศลิปะของไทยที-
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์เป็นศิลปะ
พม่าที-งดงามโดยมีขนาดความยาวของ
องค ์70เมตร  
นําทา่นไปชม วัดงาทัตจ ี เป็นวัดที-สรา้งขึ:น
ตั :งแตส่มัยเมื-อ 2,500 ปีกอ่น เป็น 1 ใน 10 
วัด ที-มีชื-อเสยีงของพม่า จากนั:นขับรถชม
ตัวเมอืงยา่งกุง้ ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่อง
ชาวบา้นยา่นใจกลางกรงุยา่งกุง้ 

 
เที6ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
บา่ย  จากนั:นนําทา่นนมัสการเจดยีช์เวโพนพวนิ (Shwe Phone Pwint) เป็นเจดยีท์ี-มคีวามสวยงาม อายเุกา่แกแ่หง่

หนึ-งในเมอืงย่างกุง้ เป็นจุดศูนยร์วมหมอดูของเมอืงย่างกุง้จนกลายเป็นสมาคม โหราศาสตร ์ในเมอืงย่างกุง้
จากนั:นนําท่านไปนมัสการ เจดยีม์หาวชิยะ (Maha Wizaya Pagoda) เป็นอกีหนึ-ที-เที-ยวที-ตั :งอยูข่า้งๆ เจดยีช์
เวดากอง เป็นเจดยีท์ี-ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทเีดยีวภายในองคเ์จดยีม์ภีาพวาดของ 12 ราศ ีหรอืคลา้ยๆ
กบัทอ้งฟ้าจําลองบา้นเรา 
จากนั:นนําท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ใหท้่านไดล้องชมิของ
วา่งสุดอรอ่ยไปพรอ้มกบับรรยากาศที6หรูหราและโรแมนตกิ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศสวยๆบน
โรงแรมเรอืแหง่นี4 
 

 
 

จากนั:นนําท่านกราบนมัสการพระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องคําคู่บา้นคู่เมอืง
ประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชื-อเดมิของเมอืงยา่งกุง้มหา
เจดยีท์ี-ใหญท่ี-สดุในพมา่สถานที-แหง่นี:มลีานอธฐิานจดุที-บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถนําดอกไม ้
ธปูเทยีนไปไหวเ้พื-อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากองณลานอธษิฐานเพื-อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนี:
รอบองคเ์จดยียั์งมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทั:งแปดทศิรวม8องคห์ากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงนํ:าพระ
ประจําวันเกดิตนจะเป็นสริมิงคลแกช่วีติพระเจดยีน์ี:ไดรั้บการบูรณะและต่อเตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองค์
เจดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองคําทั :งหมดนํ:าหนักยี-สบิสามตัน ภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้
จํานวนแปดเสน้และเครื-องอัฐบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทั :งสามพระองค ์บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอย



 

และ อัญมณีต่างๆจํานวนมากและยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดีย ์ท่านจะไดช้มความงามของ
วหิารสี-ทศิซึ-งทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั :นๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิ:น
ที-รวมกนัขึ:นเป็นสว่นหนึ-งของพุทธเจดยีล์ว้นมตํีานานและภมูหิลังความเป็นมาทั:งสิ:น ชมระฆงัใบใหญท่ี-องักฤษ
พยายามจะยดืเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่นํ:าย่างกุง้เสยีกอ่น อังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่สามารถนําขึ:นจากแม่นํ:าได ้
ภายหลังชาวพม่าชว่ยกันกูข้ ึ:นมาแขวนไวท้ี-เดมิ จงึถอืเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคซี ึ-งชาวพม่าถอืว่าเป็น
ระฆังศักดิWสทิธิWใหต้ีระฆัง3ครั :งแลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั-งสมความปรารถนา จากนั:นใหท้่านชมแสง
ของอัญมณีที-ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะไดเ้ห็นแสงสตี่างกันออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนํี:า
เงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 

 

วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรัตนะ 
ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พทุธจวีะรัง ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิอหงั วนัทาม ิตรุะโต 
อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี-แปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 
 

 

  หลังจากนั:นทําทา่นเขา้พักโรงแรม  Grand Mercure Yangon Golden Empire หรอืเทยีบเทา่ 
  พรอ้มรบัประทานอาหารเย็นเมนสูดุพเิศษบฟุเฟต ์Seafood ที6โรงแรม (เบยีรไ์มอ่ ั4น) 
 

วนัที6 2      ยา่งกุง้ - กรงุเทพฯ                               (B/L/D) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม ดว้ยเมนูหลากหลายสไตล ์โรงแรม 5 ดาว มแีถมพเิศษสดุ และมี
เพยีงโรงแรมเดยีวเทา่น ั4น คอืเมน ู
Myanmar Snow Birdnest หรอืเรยีงตรงตวัว่า  รังนกหมิะ หรือภาษาจีนเรียกว่า  Xui Yan ท่านไม่
ควรพลาด มเีพียงโรงแรมเดยีวเท่าน ั4น เป็นสมุนไพรที-
เรยีกว่า Tragacanth Gum (Xueyan) จะถูกหลั-งออกมาจาก
เปลือกของ Xueyan เป็นเยื-อไมท้ี-มีค่า Tragacanth Gum 
(Xueyan) ที-หลั-งออกมาจากไมพุ้่มหนาม Tragacanth มีรส
เปรี:ยวมกีลิ-น เปรี:ยวตามธรรม ชาต ิอยา่งไรก็ตามหลังจาก
แชใ่นนํ:าแลว้  Tragacanth จะนิ-มและไม่มรีสเปรี:ยว จากการ
วเิคราะหท์างเคมพีบว่า Tragacanth Gum ประกอบดว้ยกรด 
D-galacturonic, D-galactose, L-fucose, D-xylose, L-
arabinose และ L-rhamnose  เป็นที-เชื-อกันว่าเป็นสมุนไพร
ที-มปีระโยชนแ์ละมคีณุคา่สําหรับสมอง หัวใจ ไต หลอดเลอืด
และ ปอด ช่วยควบคุมอาการทอ้งผูก  มีตน้กําเนิดมาจาก
ภูมภิาคเมดเิตอรเ์รเนียนตะวันออกและเอเชยีตะวันตกเฉียง
ใต,้ เอเชยีตะวันออกเฉียงใต,้ อนิเดยี, เวยีดนาม, Loas และ
มาเลเซยี นยิมใชท้านเพื-อ บํารงุปอด, ความงาม 

 
นําทา่นเดนิทางผา่นชม พระเจดยีส์เุล (Sule Pagada) (ถา้

                        บทภาวนาบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วันเกดิ อาทติย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์ 

สัญลักษณ์ 

ครุฑ เสือ สงิห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั 'น พญานาค 



 

ตอ้งการเขา้ชม มคีา่ใชจ้า่ยเพิ-ม  2 USD/PAX) องคพ์ระเจดยีส์งูถงึ157ฟตุ ตั :งอยูใ่จกลางกรงุยา่งกุง้สรา้งอทุศิ
ใหแ้กส่เุลนัตหนึ-งในสี-นัตที-เกี-ยวขอ้งกบัตํานานของพระมหาเจดยีช์เวดากอง นําทา่นชม พระเจดยีโ์บตะตอง 
ซึ-งเป็นเจดยีท์ี-สรา้งขึ:นเพื-อรับพระเกศาธาตกุอ่นที-นําไปบรรจใุนพระเจดยีช์เวดากอง เมื-อพระเกศาธาตไุด ้ถกู
อญัเชญิขึ:นจากเรอื ไดนํ้ามาประดษิฐานไวท้ี-พระเจดยีโ์บตะตองแหง่นี:กอ่น พระเจดยีแ์หง่นี:ไดถ้กู ทําลายใน
ระหวา่งสงครามโลกครั :งที-2และไดรั้บการปฏสิงัขรณ์ขึ:นมาใหมโ่ดยมคีวามแตกตา่งกบัพระเจดยีทั์-วไปคอื
ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ใหค้นเดนิเขา้ไปภายในไดโ้ดยอญัเชญิพระบรมธาตไุวใ้นผอบ
ทองคําใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจนสว่นผนังใตฐ้านเจดยีไ์ดนํ้าทองคําและของมคีา่ตา่งๆที-มี
พทุธศาสนกิชนชาวพมา่นํามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์นําทา่นสกัการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบย)ี ซึ-ง
ชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชื-อวา่อธฐิานสิ-งใดจะสมความปรารถนา จากนั:นนํา
ทา่นขอพรจาก เทพกระซบิ  
นําคณะไปชอ็ปปิ:ง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึ-งเป็นตลาดที-ใหญท่ี-สดุของพมา่ความหลากหลายของ
สนิคา้ของฝากของที-ระลกึมากมายราคาถกู อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไขม่กุ เครื-องเงนิ เครื-องหวาย
งานฝีมอืเชน่ผา้ปโูตะ๊ที-มคีวามสวยงามและราคาถกูมากผา้โสรง่หญงิชายที-มลีวดลายงามมาก 

 
 
เที6ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนูสลัดกุง้มังกร เป็ดปักกิ-ง ) 
บา่ย จากนั:นนําทา่นเดนิทางสู ่วัดพระบารม ีหรอื วัดบารม ีวัดเก็บพระเกศาของพระพทุธเจา้ ที-เชื-อวา่ยังมชีวีติอยู่

จรงิดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุี:เมื-อนํามาวางบนมอืจะสามารถเคลื-อนไหวไดอ้กีทั :งไดช้ื-อวา่เป็นที-เก็บองคพ์ระบรม
สารรีกิธาตไุวม้ากที-สดุดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลาพระสารบีตุรและองคพ์ระอรหันตต์า่งๆ เชญิสกัการะ
พระเกศาธาตขุองสมเด็จพระสมัมาพทุธเจา้กสัสปะซึ-งเป็นพระพทุธเจา้องคท์ี-สามในกปัป์นี:พรอ้มชมความ
อศัจรรยข์องพระเกศาธาตนุี:ดว้ยพทุธานุภาพทรงขยับพระองคไ์ปมาไดทั้ :งในนํ:าและบนบกและเป็นพพิธิภัณฑ์
พระธาตใุหญท่ี-สดุในพมา่ 

 

 
 

จากนั:นนําทา่นสกัการะ พระเขี:ยวแกว้และพระหนิออ่น (เจ๊าดอจ)ี ซึ-งเป็นพระพทุธรปูที-แกะสลักจากหนิออ่นที-มี
ขนาดใหญท่ี-สดุในพมา่มนํี:าหนักถงึ 60 ตัน สงู 37 ฟตุ แกะสลักโดยชา่งชาวเมอืงมัณฑะเลย ์ซึ-งถอืวา่เป็นชา่ง
ที-ฝีมอืดทีี-สดุของพมา่แลว้นําทา่นชม ปางชา้งเผอืก ที-เป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มอืงของพมา่มสีขีาวเผอืกตลอดทั:งตัว
จํานวน 3 เชอืก ตอ้งตามคชลักษณะของชา้งเผอืกทกุประการ ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 



 

 
จากนั:นนําท่านเดนิทางไปรับประทาน LIGHT MEAL WITH MYANMAR TRADITIONAL FOOD กอ่น
ขึ:นเครื-อง 

  ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
21.00น. บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพมหานคร  โดยสายการบนิ นกแอร ์เที6ยวบนิที6 DD 4239 
22.45น. ถงึสนามบนิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

สิ6งพเิศษที6เรามอบใหล้กูคา้  
 บรกิารรถVIP 
 แถมติ-มซํา อาหารเชา้วนัแรกที-มาถงึพมา่ 
 นอน โรงแรม 5 ดาว ทกุกรุ๊ปที- Grand Mercure Yangon Golden Empire 
 แถม Seafood Buffet 1 มื:อที-โรงแรมหา้ดาวที-เราพัก ฟรเีบยีรไ์มอ่ ั4น 
 แถมเมนูพเิศษ สลดักุง้มงักร เป็ดปักกิ-ง 1 มื:อ 

 
 

มอีกี  
 

 โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire ม ีWIFI ที-เร็วและแรงที6สดุในพมา่ 
 โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire มหีอ้งพักที-หรหูราที6สดุ 
 โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire เป็นโรงแรมแหง่เดยีวที6เสริฟ์รงันก บาํรงุ

รา่งกายใหท้า่นในมื4อเชา้ 
 

ไปพมา่ 2 วนั ไมเ่นน้นํ 4าหนกักระเป๋า ตวัเบาๆ หิ4วข ึ4นเครื6องไดต้ ั4ง 7 กก. 
 

ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะซื4อนํ 4าหนกักระเป๋าเพิ6ม 
หากส ั6งซื4อ 20 กก. กอ่นเดนิทาง24ช ั6วโมง ราคา 990 บาท 

(990 THB)/1เที6ยวบนิ 
ไปกลบั (1980 THB) 

หากซื4อหนา้เคานเ์ตอร ์ตอนเช็คอนิ ซื4อไดเ้พยีง 15 Kg 
(1100 THB)/1เที6ยวบนิ 

ไปกลบั (2200 THB) 
 
 

อตัราคา่บรกิารนี4รวม 
� คา่ตั=วเครื-องบนิกรงุเทพ – ยา่งกุง้ – กรงุเทพ โดยสายการบนิ NOK AIR (DD) 
� คา่รถนําเที-ยวตลอดทรปิ         
� คา่รักษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท  
� คา่ไกดแ์ละคา่เขา้ชมสถานที-ตา่งๆ ตามรายการ 
� คา่โรงแรมที-พักระดบั 5 ดาว หอ้งละ 2 ทา่น  
� คา่อาหารตามมื:อที-ระบใุนรายการ     
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื-อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

**ราคาทวัรไ์มร่วมทปิไกดท์อ้งถิ6น คนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่นตลอดทรปิ ** 
**คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทัวร*์* 

*** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี-ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล *** 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั4งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน  15 ทา่นขึ4นไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิvในการเลื6อนการเดนิทางหรอื เปลี6ยนแปลงราคา 
สําคญัมาก!!! กรณุาอา่นและทาํความเขา้ใจ PASSPORT 

ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 



 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื6อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นที6พอใจ  
แลว้จงึวางมดัจาํเพื6อประโยชนข์องทา่นเอง *** 

 
ส ิ6งที6ควรเตรยีมไป 

สมัภาระสว่นตวั เชน่ เสื:อแขนยาว, รองเทา้สวมใสส่บาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั :งคนรูใ้จ 
 

เอกสารในการเดนิทาง 
พาสปอรต์ ที-มอีายเุหลอืใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

 
อตัราคา่บรกิารนี4รวม 

• คา่ตั=วเครื-องบนิกรงุเทพ – ยา่งกุง้ – กรงุเทพ โดยสายการบนิ NOK AIR (DD) 
• คา่รถนําเที-ยวตลอดทรปิ         
• คา่รักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท 
• คา่ไกดแ์ละคา่เขา้ชมสถานที-ตา่งๆ ตามรายการ 
• คา่โรงแรมที-พักระดบั 5 ดาว และโรงแรมที-พระธาตอุนิทรแ์ขวน หอ้งละ 2 ทา่น  
• คา่อาหารตามมื:อที-ระบใุนรายการ     
• คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื-อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี4ไมร่วม 
• คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่สําหรับคนตา่งชาต ิ
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครื-องดื-ม นอกเหนอืจากรายการทอ่งเที-ยว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์มนิบิาร์

และทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ-มและภาษีหกั ณ ที-จา่ยของแตล่ะประเทศ 
• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมประเทศ

คะ่)  
• ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามแตส่นินํ 4าใจของทุกท่าน (ไมร่วมในคา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ผูช้่วยคนขบัรถ 

แตไ่มไ่ดบ้งัคบัคะ่) 
 
เง ื6อนไขการชําระเงนิ 

• ชาํระคา่มดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วนั 
(ชว่งเทศกาลมดัจําทา่นละ 10,000 บาท) 

• ชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นที-เหลอืภายใน 21 วนั กอ่นออกเดนิทาง 
 

เง ื6อนไขการยกเลกิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWในการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัรท์ั :งหมด 
• กรณีกรุ๊ปที-เดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารกา

รันตมีัดจําที-นั-งกับทางสายการบนิ รวมถงึเที-ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมที-พักต่างๆ 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWไมค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ั :งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

• เมื-อออกตั=วแลว้ หากท่านมเีหตุบางประการทําใหเ้ดนิทางไม่ไดไ้ม่สามารถขอคนืค่าต ัxวได ้
เนื-องจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 
 
 

หมายเหต ุ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWที-จะเลื-อนการเดนิทาง หรอื เปลี-ยนแปลงราคา ในกรณีที-ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คน

ขึ:นไป 



 

• ในกรณีที-สายการบนิประกาศปรับขึ:นภาษีนํ:ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ:ามัน
เพิ-มตามความเป็นจรงิ 

• ตั=วเครื-องบนิที-ออกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลื-อนวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWที-จะเปลี-ยนแปลง หรอืสลับรายการท่องเที-ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที-เกดิ

เหตุสดุวสิัย หรอืเหตุการณ์ที-อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภัย
และผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

• บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั :งสนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิัย เชน่ ความล่าชา้จากสายการบนิ การ
ยกเลกิเที-ยวบนิ การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัย
ธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสูญหายอันเนื-องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม 
และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตวัทา่นเอง 

• กรณีที-สถานที-ทอ่งเที-ยวใดๆ ที-ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื-องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที-อยู่
เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั :งสิ:น 

• กรณีที-ท่านสละสทิธิWในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานที-ใดๆ ก็ตามที-ระบุในรายการท่องเที-ยว 
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั :งสิ:น 

• กรณีที-กองตรวจคนเขา้เมอืงทั :งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตาม
ประเทศที-ระบุไว ้ เนื-องจากการครอครองสิ-งผดิกฎหมาย สิ-งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWที-จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

• กรณีที-ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี:าเงนิ) เดนิทางเพื-อการทอ่งเที-ยวกับคณะทัวร ์หากทา่น
ถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWไม่คนืค่าทัวรแ์ละรับผดิชอบ
ใดๆ ทั :งสิ:น 

• เมื-อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั :งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื-อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั :งหมด 

 

 

 
 

 

 

 


