
 

 

 

 

พมา่ ยา่งกุง้ บญุหลน่ทบั 

ไหวพ้ระ เสรมิบารม ี

2วนั 1คนื 
สายการบนิแอรเ์อเชยี AirAsia (FD) 
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วนัที ่1    กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – ยา่งกุง้ - วดัพระเขีย้วแกว้ – เจดยีก์าบาเอ - พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี

(พระนอนตาหวาน) - พระงาทตัย ี– เจดยีม์หาวชิยะ - เจดยีช์เวดากอง 

วนัที ่2    เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) – วดับารม ี- ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต – ดอนเมอืง 

HILIGHT  

ไหวพ้ระ เสรมิรมิงคล กบัชวีติและครอบครวั 

สกัการะมหาเจดยีช์เวดากอง (1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่) 

ไหวพ้ระขอพร ณ วดัพระเขีย้วแกว้   

ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคาํ ที ่เจดยีโ์บตาทาวน ์

ขอพรหลวงพอ่งาทตัย ีพระพุทธรูปปางมารวชิยั ทรงเครือ่งแบบกษตัรยิ ์

สกัการะพระเกศาธาตทุีว่ดับารม ี(พระเกศามชีวีติ) 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้พิน้มอืง แบบจุใจ ณ ตลาดสกอ๊ต 

อิม่อรอ่ยกบัอาหารเลศิรส เป็ดปักกิง่+สลดักุง้มงักร 

พกัด ี4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรอื Summit Parkview Hotel 

 
 กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่: 05-06 /26-27 / 12-13 พ.ค.62        7,900.- 
วนัที ่: 01-02 / 08-09 / 15-16 / 22-23 / 29-30 ม.ิย.62          7,900.- 
วนัที ่: 02-03 / 09-10 / 16-17 / 23-24 ม.ิย.62            7,900.- 

วนัที ่: 30ม.ิย.62-01 ก.ค.62           7,900.- 
วนัที ่: 06-07/07-08 /13-14/14-15 /20-21/ 21-22 ก.ค.62          7,900.- 
วนัที ่: 27-28 ก.ค.62           8,900.- 

วนัที ่: 03-04 /04-05 ส.ค.62               7,900.- 

วนัที ่: 10-11 / 11-12 ส.ค.62               8,900.- 
 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ ( ดอนเมอืง) – ยา่งกุง้ – วดัพระเขีย้วแกว้ – เจดยีก์าบาเอ – พระพุทธไสยาสน์

เจาทตัย ี(พระนอนตาหวาน) – พระงาทตัย ี– เจดยีม์หาวชิยะ - เจดยีช์เวดากอง 

 
04.00 น. ★พรอ้มกนัณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 3 (อาคาร 1 ) เคานเ์ตอร ์ 2 

(ประต ู3) โดยมเีจา้หนา้ที…่ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

07.15 น.         ออกเดนิทางสูก่รงุยา่งกุง้ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD251 (ไมม่อีาหารบน

เครือ่ง) 

08.00 น.         เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 

🚌 นําท่านขอพรที ่วดัพระเขีย้วแกว้  พระเขีย้วแกว้ทีน่ี่ไดม้า

จากศรลีงักาตัง้แตส่มัยของพระเจา้บุเรงนอง นับเป็นสิง่

ศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของย่างกุง้ เป็นหนึง่ในวดัทีต่อ้งไป

สกัการะเมือ่มาเยอืนย่างกุง้ ตวัวดัมรีูปทรงแปดเหลีย่มที่
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สวยงาม รวมถงึขา้งในทีป่ระดษิฐสถานพระเขีย้วแกว้ก็เป็  นสถาปัตยกรรมแบบพุกาม 

🚌นําท่านสกัการะ พระเจดยีก์าบาเอ  เป็นเจดยีท์รงกลม มี

ทางเขา้ทัง้หมดหา้ดา้น ทุกดา้นจะมพีระพทุธรูปประดษิฐานอยู่

บนฐานทักษิณ มพีระพุทธรูปหุม้ดว้ยทองคําองคเ์ล็กๆอกี 28 

องค ์แทนอดตีสาวกของพระพทุธเจา้ทัง้ 28 องค ์มคีวามสงูและ

เสน้ผ่าศนูยก์ล  างคอื 34 เมตร สรา้งโดยนายอนุูนายกคนแรก

ของพม่า เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่งัคายนาพระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 

1954 – 1956 และอทุศิพระเจดยีอ์งคน้ี์เพือ่ใหเ้กดิการสรา้ง

สนัตภิาพขึน้ในโลก ภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจุพระบรมธาต ุมพีระอรหันตส์าวกองคส์ําคญัสององค ์มี

พระพุทธรูปองคพ์ระประธานทีอ่ยู่ขา้งในหลอ่ดว้ยเงนิบรสิทุธิม์น้ํีาหนัก กวา่ 500 กโิลกรัม  ณ ทีน่ี่ท่าน

สามารถร่วมพธิคีรอบเศยีรพระธาต ุเพือ่เสรมิความสริมิงคลแกผู่เ้ขา้ร่วมพธิ ี นอกจากน้ีภายในบรเิวณ

ใกล ้ๆ  กนัยังม ีถ้ํามหาปาสณะคหูา Mahapasana Cave จําลองมาจากถ้ําสตัตบรรณคหูาแหง่เมอืงรา

ชคฤห ์ประเทศอนิเดยี และทีบ่รเิวณสวนม ีตน้โพธิท์ีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้

สริกิติ ิ ์พระบรมราชนีินาถ เสด็จมาปลกูไว ้2 ตน้ เมือ่ปีพ.ศ.2503 

🚌 หลงัจากนัน้นําท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี๓ 

(พระนอนตาหวาน) ซึง่เป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุและ

ดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพม่า  ทีบ่รเิวณพระบาทมภีาพวาดรูป

สรรพสิง่ อนัลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลกัษณ

ธรรมจักรขา้งละองคใ์นบ รเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ย

รูปอฎัจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีกัษณะซอ้นกนัซึง่

แตกตา่งกบัศลิปะของไทย 

กลางวนั          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

🚌 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ี  ซ ึง่มพีระพุธรปูองคใ์หญ่ 

คอืหลวงพ่องาทัตจ ีแปลวา่ หลวงพ่อทีส่งูเท่าตกึ 5 ชัน้ เป็น

พระพุทธรูปปางมารวชิยัทีแ่กะสลกัจากหนิออ่น ทรงเครือ่งแบบ

กษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะ สว่นเครือ่งประกอบดา้นหลงัจะเป็นไม ้

สกัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายตา่งๆ จําลองแบบมาจาก

พระพุทธรูปทรงเครือ่งสมัยยะตะนะโบง (สมยัมัณฑเลย)์ 

🚌 จากนัน้นําท่านนมัสการ มหาวชิยเจดยี ์อยู่ตดิกบัเจดยีช์เวดา

กองทางทศิใต ้เจดยีม์หาวชิยเจดยีถ์ูกสรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ.2523 มี

ความเชือ่ของชาวเมอืงวา่ มพีระเกศาธาตอุกีสองเสน้ ภายในเจดยี์

มหีอ้งโถงทีใ่หญ่มาก เพดานเป็นทอ้งฟ้า ผนังรอบๆเป็นภาพตน้

โพธิ ์มภีาพพุทธประวตัขิอ  งพระพุทธเจา้ ตรงกลางประดษิฐาน

พระพุทธรูป 8 องค ์จงึทําใหท้ีม่หาเจดยีแ์หง่น้ีเป็นทีนั่บถอืของ

ชาวเมอืง และนักเทีย่วมาสกัการะกราบไหวบ้ชูากนัอย่างเนืองแน่น 

🚌นําท่านสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง  พระมหาเจดยี์

คูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า เป็นเจดยีท์องคําทีง่ดงาม ตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่

กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประด ั บดว้ยเพชร 544 

เม็ด ทับทมิ นลิ และบุษราคมัอกี 2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์เวดากอง

มทีองคําโอบหุม้อยู่น้ําหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพม่า 

จะใชท้องคําแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองคําทีใ่ช ้

ในการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่น้ีมากมายมหาศาล

กวา่ทองคําทีเ่ก็บอยู่ในธนาคารชาตอิงักฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ 

นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตสูีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายใน
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องคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตขุองพระพธุเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจําปีเกดิปี

มะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวตา่งชาตพิากนั

สกัการะทัง้กลางวนัและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ห่งน้ีมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอย่างน่าอศัจรรย ์

ไม่วา่จะเป็นความงามของวหิารทศิทีทํ่าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ที่

เรยีกวา่ พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหว ้

บูชา  

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุ
กลางคนื 

พฤหสับด ี ศุกร ์
 

เสาร ์

 

สตัว์
สญัลกัษณ์ 

 
ครฑุ 

 
เสอื 

 
สงิห ์

 
ชา้งมงีา 

 
ชา้งไมม่งีา 

 
หนูหาง

ยาว 

 
หนูหางส ัน้ 

 
พยานาค 

 

 

คําสวดบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจําคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคํีาสวดบูชาดงัน้ี 

ชมพทูเีป  วะระฐาเน  สงิคตุตะเร  มะโนรัมเม  สตัตะระตะนัง  ปะฐะมงั  กะกสุนัธัง  สวุณัณะทัณฑงั  ธาตโุย  ฐัสสะต ิ ทุติ

ยัง  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตโุย  ฐัสสะต ิ ตะตยิัง  กสัสะปัง  พุทธะจวีะรงั  ธาตโุย  ฐัสสะต ิ  

จะตตุถัง  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตโุย  ฐัสสะต ิ ปัญจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อตุตะมัง  

ธาตโุย อะหัง วนัทามทิรูะโต  ฯ 

คํา่                  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก              โรงแรม  Best Western Green Hill / Summit Parkview Hotel หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่2    เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ) – วดับารม ี– ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต – ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่านนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ซ ึง่โบตะทาวน ์แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะ

ทาวนน้ี์และทรงนําพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ ก่อนทีจ่ะนําไปบรรจทุีเ่จดยีช์เวดากองและเจดยีส์ําคญัอืน่ๆ 

เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ดิ  นอกจากนีย้งัมสี ิง่ท ีน่า่ชม

ภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพุธรปูทองคํา ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพุธรูปปาง

มารวชิยัทีม่ลีกัษณะงดงามยิง่นัก ตามประวตัวิา่เคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวงัมัณฑะเลย ์ครัง้เมือ่พม่า

ตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลือ่นยา้ยไปย ั 

งพพิธิภัณฑก์ลัป์กตัตาในอนิเดยี ทําใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่าย

พันธมติรทีถ่ลม่พระราชวงัมัณฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรูป

องคน้ี์ถูกจัดแสดงทีพ่พิธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้น

ซา้ยมอืจะเป็นรูปปั้น นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึง่ชาวพม่า

รวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยทีเ่ชือ่วา่เมือ่อธษิฐานสิง่

ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ 

วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ นําดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ

เทพทันใจ ซึง่ท่านจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนัน้ก็ใหท้่านนําเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 

บาท) ไปใสม่อืของเทพทันใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้

🚌 นําท่านขอพร เทพกระซบิ หรอื อะมาดอวเ์มีย๊ะ ตามตํานาน

เลา่วา่ เป็นธดิาข  องพญานาค ทีศ่รัทธาในพุทธศาสนา จนสิน้ชวีติ

ไปกลายเป็นนัตทีช่าวพม่าเคารพกราบไหวก้นั โดยทา่นสามารถ

กระซบิทีข่า้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอืน่ไดย้นิ และนําน้ํานมไปจ่อไวท้ี่

ปาก บูชาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากน ัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องเทพทนัใจ ทา่นก็จะ

สมตามความปราถนาทีข่อไว ้
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🚌 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่วดับารม ี(พระเกศามชีวีติ) สกัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้องคพ์ระ

เกศาธาต ุเมือ่นํามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลือ่นไหวได ้และทีว่ดัยังเป็นทีเ่ก็บพระบรมสารรีกิธาตุ

ของพระโมคาลา พระสารบีุตร และพระอารหันตอ์กีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร) 

🚌 จากนัน้นําท่านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พม่ายงัคงเป็น

อาณานคิมของประเทศองักฤษ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงมากมายในราคาถูก 

เชน่ ไมแ้กะสลกั พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมอืง เครือ่งเงนิ ไขมุ่ก และหยก

พม่า (ตลาดสกอ๊ตปิดทกุวนัจนัทรแ์ละวนัหยุดสงกรานต)์ 

🚌 สมควรแกเ่วลา นําท่านเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพือ่ เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

17.30 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD254  

(ไมม่อีาหารบนเครือ่ง) 

19.15 น. ★คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมให้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา 

ผา่นทา่อากาศยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิํานกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมี

ผลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่เขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท** 

 

 

โปรแกรม : พมา่ ยา่งกุง้ บญุหลน่ทบั ไหวพ้ระ เสรมิบารม ี2วนั 1คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

05-06 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

12-13 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

26-27 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

01-02 มถิุนายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

02-03 มถิุนายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

08-09 มถิุนายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

09-10 มถิุนายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 
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15-16 มถิุนายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

16-17 มถิุนายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

22-23 มถิุนายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

23-24 มถิุนายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

29-30 มถิุนายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

30มถิุนายน 2562 – 
01 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

06-07 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

07-08 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

13-14 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

14-15 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

20-21 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

21-22 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

27-28 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,900.- - 1,500.- 

28-29 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,900.- - 1,500.- 

03-04 สงิหาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

04-05 สงิหาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

10-11 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,900.- - 1,500.- 

11-12 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,900.- - 1,500.- 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 3,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั  คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 
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6.กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7.กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่น

ทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม 

ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

8.กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9.กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

10.กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักท่องเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวนัจํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิกําหนด) 

2. คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง 20 กก. 

3. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ํานาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

8. คา่รถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน  

9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

10. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่   

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ

กบัทางบรษิทัได ้** 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

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

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

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

คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น้ําดืม่, บุหรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่

โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่ากําหนด,  คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง

เป็นตน้ 
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3. คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพม่าสําหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยืน่วซีา่เขา้

ประเทศพม่ามคีา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ท่าน และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วี

ซา่ 5-7 วนัทําการ ยกเวน้ หนังสอืเดนิทางไทย กมัพูชา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไม่ตอ้งยืน่วซีา่ 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

5. คา่นํากลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวดีโีอเขา้วดั 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมัคคเุทศก)์ 

8. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

เงือ่นไขการจอง  

1. ชําระเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลกัฐานการโอนเงนิให ้

เจา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับ เงนิมัดจําแลว้เท่านัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

การชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์ห้

เรยีบรอ้ยกอ่นกาํหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เคร ือ่งบนิมฉิะน ัน้จะ

ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการ     ออกตัว๋

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต ัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ 

2.ทางบรษัิทไดส้ํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง   

3.หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

4.น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   กําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพัก

แบบ 3 ท่านจํานวนไม่มากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2.กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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เอกสารการขอวซีา่พมา่(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิ ีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัทําการ 

-หนังสอืเดนิทาง (Passport)  

-ตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง  

-หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 4 หนา้ 

-รูปถ่าย 

-รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จํานวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน , สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได)้และ

กรุณาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลงัรปู 

-ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

-พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทับใหแ้นบมาในเลม่

พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทาง

บรษัิทจะไม่รับผดิชอบในทุกกรณี ** 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีที่มผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก  

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


