
              

 

    

 

 

ยา่งกุง้ ทนัใจ สมปรารถนา ไหวพ้ระเต็มวนั 

สายการบนินกแอร ์DD 
 
 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สกัการะมหาเจดยีช์เวดากอง (1 ใน 5 ส ิ'งศกัด ิ)สทิธิ)ของพมา่)  
• ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพทุธรปูทองคาํ ที' เจดยีโ์บตาทาวน ์

• ขอพรหลวงพอ่งาทตัย ีพระพทุธรปูปางมารวชิยั ทรงเครื'องแบบกษตัรยิ ์
• สกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระนอนตาหวาน) 
• สกัการะวดัพระหนิออ่น 
• ชอ้ปปิ4 งสนิคา้พิ4นมอืง แบบจใุจ ณ ตลาดสกอ๊ต 
• อิ'มอรอ่ยกบัอาหารเลศิรส เป็ดปกัก ิ'ง+สลดักุง้มงักร 
• ไหวพ้ระ 5 วดั เพื'อเป็นศริมิงคลกบัชวีติและครอบครวั 
• ทําบญุเต็มอิ'ม บนิเชา้-กลบัดกึ  

       
 
       กาํหนดการเดนิทาง 

เร ิ'มเพยีง4,999.- 

                ราคาทวัร+์ต ั?วเครื'องบนิ 
 

 

 



              

 

    

 

วนัที'  4 / 25 เม.ย.62 4,999.- 

วนัที'  20 /21 / 28 เม.ย.62 5,555.- 

วนัที' 3 / 8 พ.ค.62 4,999.- 

วนัที' 4 / 5/ 11 / 12/ 19/ 25/ 26พ.ค.62  5,555.- 
 

วนัที' 1/ 2/ 8/ 15/ 16/ 22/ 23/ 29/30 ม.ิย.62 
 

5,499.- 

วนัที' 7/ 13/ 19ม.ิย.62 4,999.- 
 

วนัที' 5 / 11 / 12 / 26 ก.ค.62 
 

4,999.- 

วนัที' 6 / 7 / 13 / 20 / 21 / 27 / 28 ก.ค.62 5,555.- 
 

วนัที' 2 / 9 / 23 / 30 ส.ค.62 4,999.- 

วนัที' 3 / 4 / 17 / 18 / 24 / 25 / 31 ส.ค.62 5,555.- 
 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เที'ยง คํ'า  

1. 

กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ – เจดยีช์เวดากอง – พระ
พุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระนอนตาหวาน) – เจดยีโ์บตะทาวน ์
(เทพทนัใจ) – พระงาทตัย-ี ตลาดสกอ๊ต – วดัพระหนิออ่น- 
ดอนเมอืง 

✈ O ✈ x 

      

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที' 1: 
กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ – เจดยีช์เวดากอง – พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระนอน
ตาหวาน) – เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) – พระงาทตัย-ี ตลาดสกอ๊ต – วดัพระหนิออ่น- 
ดอนเมอืง 

 
04.00 น. 

พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ั4น 3 เคานเ์ตอร ์สายการ
บนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

06.30 น. 
ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เที'ยวบนิที' DD4230 (ไมม่อีาหารบนเครื'อง/ไมม่นํี 4าหนกั
กระเป๋าสําหรบัโหลดใตเ้ครื'อง ) 

07.35 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้  
(เวลาทอ้งถิ'นที'เมยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึ'งช ั'วโมง) 

 
 

นําท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงพมา่ (1 ใน 5 สิ�งศักดิ2สทิธิ2ของพมา่) 
เป็นเจดยีท์องคําที�งดงาม ตั 4งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสูง 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 
เม็ด ทับทมิ นิล และบุษราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหาเจดียช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยู่นํ4าหนักถงึ 1,100 
กโิลกรัม โดยชา่งชาวพมา่ จะใชท้องคําแทต้เีป็นแผน่ปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองคําที�ใชใ้นการกอ่สรา้ง
และซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นี4มากมายมหาศาลกวา่ทองคําที�เก็บอยูใ่นธนาคารชาตอิงักฤษเสยีอกี  รอบๆ
ฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งค์เล็กๆ นับรอ้ยองค์ มซีุม้ประตูสี�ดา้น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์
ประกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุธเจา้



              

 

    

จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจําปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสดุของพม่า ซึ�งมทีั 4ง
ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทั 4งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที�แห่งนี4มี
สถาปัตยกรรมที�สวยงามอย่างน่าอัศจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิที�ทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ย
หลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั 4นๆ ที�เรยีกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธาน
สําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา  
 

 
    วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์

 
เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางส ั4น พยานาค 
  

คาํสวดบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 
 

เป็นพระธาตปุระจาํคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคีาํสวดบชูาดงันี4 
ชมพูทเีป  วะระฐาเน  สงิคตุตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกสุนัธงั  สวุณัณะทณัฑงั  
ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ทตุยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ตะตยิงั  กสัสะปงั  พุทธะจวีะ
รงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ  จะตตุถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ปญัจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  
อะนาคะโต  อตุตะมงั  ธาตโุย อะหงั วนัทามทิรูะโต  ฯ 
 

 หลังจากนั4นนําทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระนอน
ตาหวาน) ซึ�งเป็นพระนอนที�มคีวามสวยงามที�สุดและดวงตาสวย
ที�สุดของประเทศพม่า  ที�บรเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิ�ง อัน
ลว้นเป็นมิ�งมงคลสูงสุด  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละ
องคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจตุรสตกมงคล 
108 ประการ พระบาทมลีักษณะซอ้นกันซึ�งแตกต่างกับศลิปะของ
ไทย 
 

          
เที'ยง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปกัก ิ'ง+สลดักุง้มงักร) 

บา่ย ท่านนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซ ึ�งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะ
ทาวนน์ี4และทรงนําพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นที�จะนําไปบรรจทุี�เจดยีช์เวดากองและเจดยีสํ์าคัญอื�นๆ เมื�อเดนิ
เขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ยา่งใกลช้ดิ  นอกจากนี4ยังมสี ิ�งที�น่าชมภายในบรเิวณรอบๆ
เจดยี ์คอื พระพุธรปูทองคาํ ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพธุรปูปางมารวชิยัที�มลีักษณะงดงามยิ�ง
นัก ตามประวัตวิา่เคยประดษิฐานอยูใ่นพระราชวังมณัฑะเลย ์ครั 4งเมื�อพมา่ตกเป็นอาณานคิมองักฤษในปี พ.ศ. 
2428 ถูกเคลื�อนยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาในอนิเดยี ทําใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรที�ถล่ม
พระราชวังมัณฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองคน์ี4ถูกจัดแสดงที�พพิธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริ์ต  
และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปปั4น นตัโบโบย ีหรอื “เทพทนัใจ” ซึ�งชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหว ้
บชูา ดว้ยที�เชื�อวา่เมื�ออธษิฐานสิ�งใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ 
 

 



              

 

    

วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ นําดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน 
กลว้ย หรอืผลไมอ้ื�นๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ�งท่านจะชอบมาก (บรเิวณวดั
จะมขีาย) จากนั4นก็ใหท้่านนําเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใส่
มอืของเทพทันใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้จากนั4น
ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ4วชี4ของเทพทันใจ ท่านก็จะสมตามความปราถนาที�
ขอไว ้
นําท่านขอพร เทพกระซบิ หรอื อะมาดอวเ์มีUยะ ตามตํานานเล่าวา่ เป็นธดิา
ของพญานาค ที�ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ4นชวีติไปกลายเป็นนัตที�ชาวพมา่
เคารพกราบไหวก้ัน โดยท่านสามารถกระซบิที�ขา้งหเูบาๆ หา้มใหค้นอื�นไดย้นิ 
และนํานํ4านมไปจอ่ไวท้ี�ปาก บชูาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

 จากนั4นนําทา่นเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ี 
ซ ึ�งมพีระพธุรปูองคใ์หญ ่คอืหลวงพอ่งาทัตจ ีแปลวา่ หลวงพอ่ที�สงูเทา่ตกึ 5 
ชั 4น เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยัที�แกะสลกัจากหนิออ่น ทรงเครื�องแบบ
กษัตรยิ ์เครื�องทรงเป็นโลหะ สว่นเครื�องประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้กัแกะสลัก
ทั 4งหมด และสลักป็นลวดลายตา่งๆ จําลองแบบมาจากพระพทุธรปูทรงเครื�อง
สมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑเลย)์ 
 

 

 

 นําทุกท่านเลอืกซื4อสนิคา้พื4นเมอืงที� ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต ซึ�งสรา้งเมื�อครั 4งพม่ายังคงเป็นอาณานคิมของ
ประเทศอังกฤษ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื4อสนิคา้ที�ระลกึพื4นเมอืงมากมายในราคาถูก เชน่ ไมแ้กะสลัก 
พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพื4นเมอืง เครื�องเงนิ ไขม่กุ และหยกพมา่(ตลาดสกอ๊ตปิด
ทกุวนัจนัทรแ์ละเทศกาลวนัสงกรานต)์ 
 

 

นําทา่นชม วดัพระหนิออ่น หรอื วดัเจา้ดอจ ีประดษิฐาน "พระหนิออ่น" ใหญส่ดุในพมา่ 
ที�ชาวพมา่เรยีก "หยก" เป็นพระที�สลักดว้ยหนิออ่นกอ้นเดยีวทั 4งองคแ์ละมขีนาดใหญท่ี�สดุ
ในพมา่ มหีนัก60ตัน สงู37ฟตุ อยูใ่นหอ้งกระจกแกว้เพื�อเป้นการควบคมุอณุหภมู ิไวเ้พื�อ
ป้องกนัการเสยีหายของหนิออ่นจากการเปลี�ยนแปลงของอากาศ นมสัการรอยพระพทุธ
บาทจําลองที�นําหนิ ที�เหลอืจากการแกะสลักพระพทุธรปู 
 

 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพื�อเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

21.00น. 
ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เที�ยวบนิที� DD 4239(ไมม่อีาหารบนเครื'อง/ไมม่ี
นํ 4าหนกักระเป๋าสําหรบัโหลดใตเ้ครื'อง ) 

22.55น. 
 
คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี'ยนแปลงไดท้ ั4งนี4ข ึ4นอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวสิยัตา่งๆที'ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํ'ากวา่ 6 เดอืน 

หรอื 180 วนั ข ึ4นไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษวา่งอยา่งตํ'า 6 หนา้  

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางที'อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 

 



              

 

    

 
โปรแกรม : พมา่ ทนัใจ สมปรารถนา ไหวพ้ระเต็มวนั สายการบนินกแอร ์DD 
 
 
อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

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

เด็ก8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) พักเดี�ยวเพิ�ม 

ราคาไมร่วมตัQว
เครื�องบนิ 

4 เมษายน 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

20 เมษายน 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

21 เมษายน 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

25 เมษายน 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

28 เมษายน 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

3 พฤษภาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

4 พฤษภาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

5 พฤษภาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

8 พฤษภาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

11 พฤษภาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

12 พฤษภาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

19 พฤษภาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

25 พฤษภาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

26 พฤษภาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

1 มถินุายน 2562 5,499.- 5,499.- 5,499.- - 3,999.- 

2 มถินุายน 2562 5,499.- 5,499.- 5,499.- - 3,999.- 

7 มถินุายน 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

8 มถินุายน 2562 5,499.- 5,499.- 5,499.- - 3,999.- 

13 มถินุายน 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

15 มถินุายน 2562 5,499.- 5,499.- 5,499.- - 3,999.- 

16 มถินุายน 2562 5,499.- 5,499.- 5,499.- - 3,999.- 

19 มถินุายน 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

22 มถินุายน 2562 5,499.- 5,499.- 5,499.- - 3,999.- 

23 มถินุายน 2562 5,499.- 5,499.- 5,499.- - 3,999.- 



              

 

    

29 มถินุายน 2562 5,499.- 5,499.- 5,499.- - 3,999.- 

30 มถินุายน 2562 5,499.- 5,499.- 5,499.- - 3,999.- 

05 กรกฎาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

06 กรกฎาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

07 กรกฎาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

11 กรกฎาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

12 กรกฎาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

13 กรกฎาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

20 กรกฎาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

21 กรกฎาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

26 กรกฎาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

27 กรกฎาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

28 กรกฎาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

02 สงิหาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

03 สงิหาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

04 สงิหาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

09 สงิหาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

17 สงิหาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

18 สงิหาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

23 สงิหาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

24 สงิหาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

25 สงิหาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

30 สงิหาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

31 สงิหาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

*** ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ทา่นละ 3,000 ราคานี4รวมรายการทวัร ์ตัQวเครื�องบนิ*** 

*** ราคานี4 เป็นราคาโปรโมชั�นไมม่รีาคาเด็ก 2-11 ปี *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถ ิ'น 

รวม 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร*์** 

   เง ื'อนไขการใหบ้รกิาร 



              

 

    

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิ2ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไม่วา่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจ
คน เขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ2ในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยที�ทาง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุ
งาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิ2ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมี
การเปลี�ยนแปลงได ้ทั 4งนี4ขึ4นอยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิัยต่าง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ
ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสําคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิ2ในการเปลี�ยนแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิ2ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วันกอ่น

การเดนิทาง  
6. เมื�อทา่นทําการซื4อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ 
7. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัQวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั 4ง มฉิะนั4นทางบรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายใดๆ ทั 4งสิ4น  
8. บรษัิทขอสงวนสทิธิ2ไมรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเที�ยวเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

 
อตัราคา่บรกิารนี4รวม  
 

1. คา่ตัQวเครื�องบนิชั 4นนักทอ่งเที�ยว ( Economy Class) ที�ระบุวันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวน
วันจํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายที�ทางสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ พรอ้มคนขับรถที�ชํานาญเสน้ทาง 
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  
5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 
7. คา่รถขึ4นพระธาตอุนิทรแ์ขวน  
8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
9. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่น

ละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื4อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิกับทางบรษัิทได ้**  
เบี4ยประกันเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
เบี4ยประกันเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที'มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที'มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%  
 
อตัราคา่บรกิารนี4ไมร่วม 
 
1. คา่นํ4าหนักกระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ(มนิบิาร,์ นํ4าดื�ม, บหุรี�, เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, ค่าธรรมเนยีม

หนังสอืเดนิทาง, คา่นํ4าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋า
เดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยื�นวซีา่เขา้ประเทศพมา่มคีา่ธรรมเนยีม 1,600 บาท
ตอ่ทา่น และคา่บรกิารยื�นวซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยื�นวซีา่ 5-7 วันทําการ ยกเวน้ หนงัสอืเดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม 
และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยื'นวซีา่ 

5. คา่หอ้งพักเดี�ยวตามอัตรา 
6. คา่นํากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 
7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
8. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมัคคเุทศก)์ 
9. คา่ธรรมเนยีมนํ4ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ4นราคา 
10. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ�นและทปิพนักงานขับรถ รวม 800 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 
 
 
 
เง ื'อนไขการจอง  
 



              

 

    

1. ชําระเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน ภายใน 36 ชั�วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ที�ที�ดแูลเสน้ทาง ที�นั�งจะยนืยัน
เมื�อไดรั้บ เงนิมัดจําแลว้เทา่นั4น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  
3. หากทา่นที�ตอ้งการออกตัQวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั 4ง หากออกบัตร

โดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ2ไมรั่บผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ4น 
4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั 4งหมด  
การชําระคา่ทวัรส์ว่นที'เหลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด
เนื'องจากทางบรษิทัตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที'พกัและต ั?วเครื'องบนิมฉิะน ั4นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
  

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทั 4งหมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วันทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ2เก็บคา่ใชจ้่ายทั 4งหมด 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ2เก็บคา่ใชจ้่ายทั 4งหมด 
4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ2ในการคนืคา่มัดจําทั 4งหมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ)ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั4งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที'บรษิทัฯ

กําหนดไว ้(10ทา่นขึ4นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระ
คา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยัง
คณะตอ่ไปแตท่ั 4งนี4ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัQวเครื�องบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
และคา่ใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ4นตามจรงิ ในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียื'นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวร์
หรอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ2ในการหักคา่บรกิารยื�นวซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที�เกดิขึ4นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัQว
เครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ2ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�
เกดิขึ4นแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั?วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ2ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั4งหมด 
9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื�องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื�นในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ2ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ4นแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 
10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวน

สทิธิ2ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั4งหมด 

 ขอ้มลูเพิ'มเตมิ  

เร ื'องต ั?วเครื'องบนิและที'น ั'งบนเครื'องบนิ 
1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื�อนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่ง

ที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดที�นั�งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตัQวเครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตัQว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบนิเทา่นั4น 

2. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตัQวเครื�องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ2การเรยีก
เก็บคา่มัดจําตัQวเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตัQวเครื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ2เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที�เกดิขึ4นจรงิ  และรอ Refund 
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

4. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามที�สายการบนิ   กําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี�มี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ4าหนักประมาณ 20 
กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ4นอยู่กับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอน
เวลาที�เช็คอนิเทา่นั4น 

เร ื'องโรงแรมที'พกั 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู ่ (Twin/Double) และ

หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวน
สทิธิ2ในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ4นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ2ในการปรับเปลี�ยน
หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

 
  เอกสารการขอวซีา่พมา่(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิี'ไมไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัทําการ 
� หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  



              

 

    

- ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  
- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

� รปูถา่ย 
- รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิ4ว จาํนวน 3 ใบ (ใชร้ปูสพีื4นหลงัขาวเทา่น ั4น ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติUกเกอรใ์ชไ้มไ่ด)้และกรณุา

เขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรปู 
� ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรต์ตา่งชาตทิี�เดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยที�มตีราประทับใหแ้นบมาในเลม่พาสปอรต์
ดว้ย 

 
**ในกรณีที'มพีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพื'อป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบในทกุกรณี ** 
 
 
   ขอ้ความซึ'งถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ'งรว่มเดนิทาง 

 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที�มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที�ท่องเที�ยว
พรอ้มทั 4งการสัมมนา ดูงาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทั 4งนี4ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอื
ความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การ
จลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, 
รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ�งอยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน
ระหว่างการเดนิทางท่องเที�ยวทั 4งใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกันใน
กรณีที�ผูร้่วมเดนิทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ 
เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื4นที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อ
การเดนิทาง รวมถงึมสีิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอื
เพื�อความเหมาะสมทั 4งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั 4งนี4การขอสงวนสทิธดัิงกล่าว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความ
ปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ�งรว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

 

 

 


