
 
พม�า บุญคุ
ม ไหว
พระเต็มวัน  

สายการบินนกแอร� DD 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สักการะมหาเจดีย�ชเวดากอง (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของพม�า)  
 ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคํา ท่ี เจดีย�โบตาทาวน� 
 ขอพรหลวงพ�องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย� 
 สักการะ พระพุทธไสยาสน�เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) 
 สักการะวัดพระหินอ�อน 
 ช
อปป45งสินค
าพ้ินมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก8อต 
 อ่ิมอร�อยกับอาหารเลิศรส เป9ดป:กก่ิง+สลัดกุ
งมังกร 
 ไหว
พระ 5 วัด เพ่ือเป9นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว 
 ทําบุญเต็มอ่ิม บินเช
า-กลับดึก  

       
 
 

เร ิ�มเพยีง4,499.- 

                ราคาทวัร+์ต ั�วเครื�องบนิ 
 

 



       กําหนดการเดินทาง 
 

วันท่ี  16/17/23/24 ม.ค.62 4,499.- 

วันท่ี  02 /09 /10 /14 /23 /28 ก.พ.62 4,998.- 

วันท่ี 02 / 09 / 16/ 23 / 30 มี.ค. 62 5,555.- 

วันท่ี 07 / 14 / 21 / 28 มี.ค.62 4,999.- 

 
      เส
นทางการเดินทาง 

กรุงเทพ เช
า เท่ียง ค่ํา  

1. 
กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย�างกุ
ง – เจดีย�ชเวดากอง – พระพุทธ
ไสยาสน�เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) – เจดีย�โบตะทาวน� (เทพ
ทันใจ) – พระงาทัตยี- ตลาดสก8อต – วัดพระหินอ�อน- ดอนเมือง 

✈ O ✈ x 

 
โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันท่ี 1: 
กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย�างกุ
ง – เจดีย�ชเวดากอง – พระพุทธไสยาสน�เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) – เจดีย�โบตะ
ทาวน� (เทพทันใจ) – พระงาทัตยี- ตลาดสก8อต – วัดพระหินอ�อน- ดอนเมือง 

 
04.00 น. 

พร�อมกัน ท�าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู
โดยสารขาออกระหว�างประเทศช้ัน 3 เคาน�เตอร� สายการบินนกแอร� 
โดยมีเจ�าหน�าท่ีคอยให�การต�อนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให�กับทุกท!าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู! ย�างกุ
ง โดยสายการบินนกแอร$ เท่ียวบินท่ี DD4230 (ไม�มีอาหารบนเครื่อง) 

07.35 น. 
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย!างกุ�ง ผ!านพิธีการตรวจคนเข�าเมืองเป,นท่ีเรียบร�อยแล�ว  
(เวลาท
องถ่ินท่ีเมียนมาร�ช
ากว�าประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง) 

 
 

นําท!านสักการะ พระมหาเจดีย�ชเวดากอง พระมหาเจดีย$คู!บ�านคู!เมืองพม!า (1 ใน 5 สิ่งศักด์ิสิทธิ์ของพม!า) เป,นเจดีย$
ทองคําท่ีงดงาม ต้ังเด!นเป,นสง!าอยู!กลางเมืองย!างกุ�ง มีความสูง 
109 เมตร ประดับด�วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และ
บุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย$ชเวดากองมีทองคําโอบ
หุ�มอยู!น้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช!างชาวพม!า จะใช�
ทองคําแท�ตีเป,นแผ!นป?ดองค$เจดีย$ไว�รอบ ว!ากันว!าทองคําท่ีใช�
ในการก!อสร�างและซ!อมแซมพระมหาเจดีย$แห!งนี้มากมาย
มหาศาลกว!าทองคําท่ีเก็บอยู!ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  

รอบๆฐานพระมหาเจดีย$รายล�อมด�วยเจดีย$องค$เล็กๆ นับร�อยองค$ มีซุ�มประตูสี่ด�าน ยอดฉัตรองค$พระมหาเจดีย$
ประกอบด�วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค$พระมหาเจดีย$ได�บรรจุเส�นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ�าจํานวน 8 



เส�น เป,นพระธาตุประจําปHเกิดปHมะเมีย และยังเป,น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม!า ซ่ึงมีท้ังผู�คนชาวพม!า และ
ชาวต!างชาติพากันสักการะท้ังกลางวันและกลางคืนอย!างไม!ขาดสาย ณ ท่ีแห!งนี้มีสถาปJตยกรรมท่ีสวยงามอย!างน!า
อัศจรรย$ ไม!ว!าจะเป,นความงามของวิหารทิศท่ีทําเป,นศาลาโถงครอบด�วยหลังคาทรงปราสาทซ�อนเป,นชั้นๆ ท่ีเรียกว!า 
พยาธาตุ รายรอบองค$พระเจดีย$ ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให�ประชาชนมากราบไหว�บูชา  
 

 
    วันเกิด อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร� เสาร� 

สัตว� ครุฑ เสือ สิงห� ช
างมี ช
างไม�มีงา หนูหาง หนูหาง พยา
 

คําสวดบูชาพระมหาเจดีย�ชเวดากอง 
 

เป9นพระธาตุประจําคนเกิดปPมะเมีย (ม
า) มีคําสวดบูชาดังนี้ 
ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  
ฐัสสะติ  ทุติยัง  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ตะติยัง  กัสสะป:ง  พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัส
สะติ   จะตุตถัง  โคตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ป:ญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  
ธาตุโย อะหัง วันทามิทูระโต  ฯ 
 

 หลังจากนั้นนําท!านสักการะ พระพุทธไสยาสน�เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) ซ่ึงเป,นพระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสุด
และดวงตาสวยท่ีสุดของประเทศพม!า  ท่ีบริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล�วนเป,นม่ิงมงคลสูงสุด  
ประกอบด�วยลายลักษณธรรมจักรข�างละองค$ในบริเวณใจกลางฝLาพระบาท และล�อมด�วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 
ประการ พระบาทมีลักษณะซ�อนกันซ่ึงแตกต!างกับศิลปะของไทย 
 

          
เท่ียง 

        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป9ดป:กก่ิง+สลัดกุ
งมังกร) 

บ�าย ท!านนมัสการ เจดีย�โบตะทาวน�  ซ่ึงโบตะทาวน$ แปลว!า เจดีย$นายทหาร 1,000 นาย ได�สร�างเจดีย$โบตะทาวน$นี้และ
ทรงนําพระเกศธาตุ ไว� 1 เส�น ก!อนท่ีจะนําไปบรรจุท่ีเจดีย$ชเวดากองและเจดีย$สําคัญอ่ืนๆ เม่ือเดินเข�าไปในเจดีย$
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได�อย!างใกล�ชิด  นอกจากนี้ยังมีสิ่งท่ีน!าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย$ คือ พระพุธรูป
ทองคํา ประดิษฐานในวิหารด�านขวามือ เป,นพระพุธรูปปางมารวิชัยท่ีมีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว!าเคย
ประดิษฐานอยู!ในพระราชวังมัณฑะเลย$ ครั้งเม่ือพม!าตกเป,นอาณานิคมอังกฤษในปH พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย�ายไปยัง



พิพิธภัณฑ$กัลปQกัตตาในอินเดีย ทําให�รอดพ�นจากระเบิดของฝLายพันธมิตรท่ีถล!มพระราชวังมัณฑะเลย$ ต!อมาในปH 
2488 พระพุทธรูปองค$นี้ถูกจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑ$วิกตอเรียและแอลเบิร$ต  และด�านซ�ายมือจะเป,นรูปปJRน นัตโบโบยี 
หรือ “เทพทันใจ” ซ่ึงชาวพม!ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว�บูชา ด�วยท่ีเชื่อว!าเม่ือ
อธิษฐานสิ่งใดแล�วจะสมปรารถนาทันใจ 
 
วิธีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม� ผลไม� โดยเฉพาะมะพร
าวอ�อน กล
วย หรือผลไม�
อ่ืนๆมาสักการะเทพทันใจ ซ่ึงท!านจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ให�ท!านนํา
เงินเงินบาท (แบงค$ 20, 50, 100 บาท) ไปใส!มือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว�ขอพรแล�วดึก
กลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว� จากนั้นก็เอาหน�าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของเทพทันใจ ท!านก็จะสม
ตามความปราถนาท่ีขอไว� 
 
นําท!านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว�เม๊ียะ ตามตํานานเล!าว!า เป,นธิดาของพญานาค ท่ีศรัทธาในพุทธศาสนา 
จนสิ้นชีวิตไปกลายเป,นนัตท่ีชาวพม!าเคารพกราบไหว�กัน โดยท!านสามารถกระซิบท่ีข�างหูเบาๆ ห�ามให�คนอ่ืนได�ยิน 
และนําน้ํานมไปจ!อไว�ท่ีปาก บูชาด�วยข�าวตอก ดอกไม� และผลไม� 
 

 จากนั้นนําท!านเดินทางสู! วัดงาทัตจี ซ่ึงมีพระพุธรูปองค$ใหญ! คือหลวงพ!องาทัตจี แปลว!า หลวงพ!อท่ีสูงเท!าตึก 5 ชั้น 
เป,นพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีแกะสลักจากหินอ!อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย$ เครื่องทรงเป,นโลหะ ส!วนเครื่อง
ประกอบด�านหลังจะเป,นไม�สักแกะสลักท้ังหมด และสลักป,นลวดลายต!างๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูป
ทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย$) 
 

 นําทุกท!านเลือกซ้ือสินค�าพ้ืนเมืองท่ี ตลาดสก8อตมาร�เก็ต ซ่ึงสร�างเม่ือครั้งพม!ายังคงเป,นอาณานิคมของประเทศ
อังกฤษ ให�ท!านได�เลือกชมและเลือกซ้ือสินค�าท่ีระลึกพ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก เช!น ไม�แกะสลัก พระพุทธรูปไม�
หอมแกะสลัก แปSงทานาคา ผ�าปJกพ้ืนเมือง เครื่องเงิน ไข!มุก และหยกพม!า(ตลาดสก8อตป4ดทุกวันจันทร�และ
เทศกาลวันสงกรานต�) 
 

 

นําท!านชม วัดพระหินอ�อน หรือ วัดเจ
าดอจี ประดิษฐาน "พระหิน
อ!อน" ใหญ!สุดในพม!า ท่ีชาวพม!าเรียก "หยก" เป,นพระท่ีสลักด�วยหิน
อ!อนก�อนเดียวท้ังองค$และมีขนาดใหญ!ท่ีสุดในพม!า มีหนัก60ตัน สูง37
ฟุต อยู!ในห�องกระจกแก�วเพ่ือเปSนการควบคุมอุณหภูมิ ไว�เพ่ือปSองกัน
การเสียหายของหินอ!อนจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศ นมัสการ
รอยพระพุทธบาทจําลองท่ีนําหิน ท่ีเหลือจากการแกะสลักพระพุทธรูป 

 
 สมควรแก!เวลา นําท!านเดินทางสู! สนามบินย�างกุ
ง เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 



21.00น. ออกเดินทางกลับสู! กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร$ เท่ียวบินท่ี DD 4239 

22.55น. 
 
คณะเดินทางถึง ท�าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร
อมด
วยความประทับใจ 
 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได
ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยต�างๆท่ีไม�สามารถคาดการณ�ล�วงหน
า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน� 
และความปลอดภัยของผู
ร�วมเดินทางเป9นสําคัญ 

 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร�ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร�ตต
องมีอายุไม�ต่ํากว�า 6 เดือน หรือ 180 
วัน ข้ึนไปก�อนการเดินทาง และต
องมีหน
ากระดาษว�างอย�างต่ํา 6 หน
า  
หมายเหตุ : สําหรับผู
เดินทางท่ีอายุไม�ถึง 18 ปP และไม�ได
เดินทางกับบิดา มารดา ต
องมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไป
ต�างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด
วย 
 
โปรแกรม : พม�า บุญคุ
ม ไหว
พระเต็มวัน สายการบินนกแอร� DD 
 
 
อัตราค�าบริการ                                                                                      
 

กําหนดการเดินทาง 
ผู�ใหญ! 

พักห�องละ 2-3 ท!าน 
เด็ก8-12 ปH(เสริม

เตียง) 
เด็ก8-12 ปH 

(ไม!เสริมเตียง) 
พักเด่ียวเพ่ิม 

ราคาไม!รวมต๋ัว
เครื่องบิน 

02 กุมภาพันธ$ 2562 4,998.- 4,998.- 4,998.- - 2,998.- 

09 กุมภาพันธ$ 2562 4,998.- 4,998.- 4,998.- - 2,998.- 

10 กุมภาพันธ$ 2562 4,998.- 4,998.- 4,998.- - 2,998.- 

14 กุมภาพันธ$ 2562 4,998.- 4,998.- 4,998.- - 2,998.- 

23 กุมภาพันธ$ 2562 4,998.- 4,998.- 4,998.- - 2,998.- 

28 กุมภาพันธ$ 2562 4,998.- 4,998.- 4,998.- - 2,998.- 

02 มีนาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 2,999.- 

07 มีนาคม 2562  4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

09 มีนาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 2,999.- 

14 มีนาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 



16 มีนาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 2,999.- 

21 มีนาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

23 มีนาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 2,999.- 

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

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

*** ราคาเด็กทารก (อายุไม!ถึง 2 ปHบริบูรณ$ ณ วันเดินทางกลับ) ท!านละ 3,000 ราคานี้รวมรายการทัวร$ ต๋ัวเครื่องบิน*** 

 
*** ราคานี้ เป,นราคาโปรโมชั่นไม!มีราคาเด็ก 2-11 ปH *** 

***ราคาทัวร�ข
างต
นยังไม�รวมค�าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก�ท
องถ่ิน 
รวม 1,500 บาท /ทริป/ต�อท�าน*** 

***ค�าทิปมัคคุเทศก�จากเมืองไทย แล
วแต�ความพึงพอใจในการบริการของหัวหน
าทัวร�*** 
 
   เง่ือนไขการให
บริการ 
1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม!รับผิดชอบต!อค!าชดเชยความเสียหายไม!ว!ากรณีท่ีกองตรวจคนเข�าเมืองของไทยไม!อนุญาตให�เดินทาง

ออกหรือกองตรวจคน เข�าเมืองของแต!ละประเทศไม!อนุญาตให�เข�าเมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม!รับผิดชอบต!อค!าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯไม!สามารถควบคุม

ได�เช!นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล!าช�าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท!องเท่ียวโดยไม!ต�องแจ�งให�ทราบล!วงหน�า (โปรแกรมและรายละเอียด

ของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได� ท้ังนี้ข้ึนอยู!กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต!าง ๆ ท่ีไม!สามารถคาดการณ$ล!วงหน�า
โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน$และความปลอดภัยของผู�ร!วมเดินทางเป,นสําคัญ) 

4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค!าบริการโดยไม!ต�องแจ�งให�ทราบล!วงหน�า 
5. กรณีท่ีคณะไม!ครบจํานวน10ท!านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ  จะแจ�งให�ท!านทราบล!วงหน�า

อย!างน�อย7 วันก!อนการเดินทาง  
6. เม่ือท!านทําการซ้ือโปรแกรมทัวร$ ทางบริษัทฯ จะถือว!าท!านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข�อแล�ว 
7. ในกรณีท่ีลูกค�าต�องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต!อเจ�าหน�าท่ีของบริษัทฯ ก!อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม!ขอ

รับผิดชอบค!าใช�จ!ายใดๆ ท้ังสิ้น  
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม!รับพระสงฆ$เดินทางท!องเท่ียวเพียงลําพังโดยไม!มีฆราวาสติดตามไปด�วย 

 
อัตราค�าบริการนี้รวม  
 

1. ค!าต๋ัวเครื่องบินชั้นนักท!องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับพร�อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค$อยู!ต!อ
จะต�องไม!เกินจํานวนวันจํานวนคนและมีค!าใช�จ!ายท่ีทางสายการบินกําหนด) 



2. ค!าภาษีสนามบินทุกแห!งตามรายการ 
3. ค!ารถโค�ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พร�อมคนขับรถท่ีชํานาญเส�นทาง 
4. ค!าห�องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท!า  
5. ค!าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค!าเข�าชมสถานท่ีท!องเท่ียวตามรายการ 
7. ค!ารถข้ึนพระธาตุอินทร$แขวน  
8. ค!ามัคคุเทศก$ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค!าประกันอุบัติเหตุคุ�มครองในระหว!างการเดินทาง คุ�มครองในวงเงินท!านละ 1,000,000 บาท ค!า   รักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท!านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม$  
 

** ลูกค�าท!านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัทได� **  
เบ้ียประกันเริ่มต�น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
เบ้ียประกันเริ่มต�น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
ความครอบคลุมผู
เอาประกันท่ีมีอายุมากกว�า 16 หรือน
อยกว�า 75 ปP   
[รักษาพยาบาล 2 ล�าน, รักษาต!อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล�านบาท] 
ความครอบคลุมผู
เอาประกันท่ีมีอายุน
อยกว�า 16 หรือมากกว�า 75 ปP   
[รักษาพยาบาล 2 ล�าน, รักษาต!อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล�านบาท] 
ค!าภาษีมูลค!าเพ่ิม 7%  

 
อัตราค�าบริการนี้ไม�รวม 

 
1. ค!าน้ําหนักกระเปiาเดินทาง 
2. ค!าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
3. ค!าใช�จ!ายส!วนตัวอาทิเช!นค!าอาหาร, ค!าเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ(มินิบาร$, น้ําด่ืม, บุหรี่, เหล�า, เบียร$ ฯลฯ), ค!าโทรศัพท$ , ค!าซักรีด, 

ค!าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค!าน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว!ากําหนด,  ค!ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการ
เจ็บปLวยจากโรคประจําตัว, ค!ากระเปiาเดินทางหรือของมีค!าท่ีสูญหายในระหว!างการเดินทางเป,นต�น 

4. ค!าธรรมเนียมวีซ!าเข�าประเทศพม!าสําหรับหนังสือเดินทางต!างชาติและผู�ถือเอกสารต!างด�าวต�องยื่นวีซ!าเข�าประเทศพม!ามี
ค!าธรรมเนียม 1,600 บาทต!อท!าน และค!าบริการยื่นวีซ!า 500 บาทต!อท!าน ใช�ระยะเวลาในการยื่นวีซ!า 5-7 วันทําการ ยกเว
น 
หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟ4ลิปป4นส� ไม�ต
องย่ืนวีซ�า 

5. ค!าห�องพักเด่ียวตามอัตรา 
6. ค!านํากล�องถ!ายรูป และกล�องวีดีโอเข�าวัด 
7. ค!าบริการยกกระเปiาในโรงแรม ซ่ึงท!านจะต�องดูแลกระเปiาและทรัพย$สินด�วยตัวท!านเอง 
8. ค!าทิปมัคคุเทศก$จากเมืองไทย (แล�วแต!ความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก$) 



9. ค!าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
10. ค!าทิปมัคคุเทศก$ท�องถ่ินและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท!าน/ทริป 

 
 

เง่ือนไขการจอง  
 

1. ชําระเงินค!าทัวร$เต็มจํานวน ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข�าบัญชีและส!งหลักฐานการโอนเงินให�เจ�าหน�าท่ีท่ีดูแล
เส�นทาง ท่ีนั่งจะยืนยันเม่ือได�รับ เงินมัดจําแล�วเท!านั้น 

2. ส!งสําเนาหน�าพาสปอร$ตของผู�ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช�งานไม!น�อยกว!า 6 เดือน  
3. หากท!านท่ีต�องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค�าอยู!ต!างจังหวัด) ให�ท!านติดต!อเจ�าหน�าท่ี ก!อนออกบัตรโดยสารทุก

ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ�งเจ�าหน�าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม!รับผิดชอบ ค!าใช�จ!ายท่ีเกิดข้ึน 
4. หากในคณะของท!านมีผู�ต�องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู�สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม!สะดวกในการ

เดินทางท!องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว!า 4-5 ชั่วโมงติดต!อกัน ท!านและครอบครัวต�องให�การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท!านเอง เนื่องจากการเดินทางเป,นหมู!คณะ หัวหน�าทัวร$มีความจําเป,นต�องดูแลคณะทัวร$ท้ังหมด  
 
การชําระค�าทัวร�ส�วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก�อนเดินทางไม�น
อยกว�า 15 วันท�านควรจัดเตรียมค�าทัวร�ให
เรียบร
อย
ก�อนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทต
องสํารองค�าใช
จ�ายในส�วนของค�าท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว�าท�านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ 
 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

  
1. แจ�งยกเลิกก!อนเดินทาง 30 วัน   คืนค!าใช�จ!ายท้ังหมด  
2. แจ�งยกเลิกก!อนเดินทาง 15-29 วัน  เก็บค!าใช�จ!ายท!านละ 10,000 บาท 
3. แจ�งยกเลิกน�อยกว!า 15 วันก!อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค!าใช�จ!ายท้ังหมด 
4. สําหรับผู�โดยสารท่ีไม!ได�ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป,นผู�ยื่นวีซ!าให� เม่ือผลวีซ!าผ!านแล�วมีการยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค!ามัดจําท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค�าใช
จ�ายท้ังหมดกรณีท�านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไม�ครบตาม

จํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว
 (10ท�านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต!อทางบริษัทและผู�เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต�องนําไปชําระค!าเสียหายต!างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท!าน 

6. กรณีเจ็บป]วยจนไม!สามารถเดินทางได�ซ่ึงจะต�องมีใบรับรองแพทย$จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท!านไปยังคณะต!อไปแต!ท้ังนี้ท!านจะต�องเสียค!าใช�จ!ายท่ีไม!สามารถเรียกคืนได� เช!น ค!าต๋ัวเครื่องบิน ค!าห�อง 
ค!าธรรมเนียมวีซ!าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค!าใช�จ!ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม!สามารถเดินทางได� 



7. กรณีย่ืนวีซ�าแล
วไม�ได
รับการอนุมัติวีซ�าจากทางสถานทูต (วีซ�าไม�ผ�าน) และท!านได�ชําระค!าทัวร$หรือมัดจํามาแล�ว ทาง
บริษัทฯ คืนค!าทัวร$หรือมัดจําให� แต!ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค!าบริการยื่นวีซ!า,ค!าวีซ!า และค!าใช�จ!ายบางส!วนท่ีเกิดข้ึน
จริงเป,นกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัวเครื่องบินไปแล�ว หรือได�ชําระค!าบริการในส!วนของทางเมืองนอกเช!น โรงแรม ฯลฯ ไปแล�ว) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค!าใช�จ!ายจริงท่ีเกิดข้ึนแล�วกับท!านเป,นกรณีไป 

8. กรณีวีซ�าผ�านแล
ว แจ
งยกเลิกก�อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม�คืนค�าทัวร�ท้ังหมด 
9. กรณีวีซ�าผ�านแล
ว แต�กรุ8ปออกเดินทางไม�ได
 เนื่องจากผู�เดินทางท!านอ่ืนในกลุ!มโดนปฏิเสธวีซ!า หรือไม!ว!าด�วยสาเหตุใดๆก็

ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค!าใช�จ!ายจริงท่ีเกิดข้ึนแล�วกับท!านเป,นกรณีไป 
10. กรณีผู
เดินทางไม�สามารถเข
า-ออกเมืองได
 เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห�ามของเจ�าหน�าท่ีไม!ว!าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม�คืนค�าทัวร�ท้ังหมด 
 

 ข
อมูลเพ่ิมเติม  
เรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 
1. ในการเดินทางเป,นหมู!คณะ ผู�โดยสารจะต�องเดินทางไป-กลับพร�อมกัน หากต�องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท!านจะต�อง

ชําระค!าใช�จ!ายส!วนต!างท่ีสายการบิน และบริษัททัวร$เรียกเก็บและการจัดท่ีนั่งของกรุvป เป,นไปโดยสายการบินเป,นผู�กําหนด 
ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม!สามารถเข�าไปแทรกแซงได� และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได�ดําเนินการ     ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล�ว 
(กรณีตั๋ว REFUNDได�) ผู�เดินทางต�องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท!านั้น 

2. ทางบริษัทได�สํารองท่ีนั่งพร�อมชําระเงินมัดจําค!าต๋ัวเครื่องบินแล�ว  หากท!านยกเลิกทัวร$ ไม!ว!าจะด�วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค!ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซ่ึงมีค!าใช�จ!าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล�วแต!สายการบินและช!วงเวลา
เดินทาง   

3. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแล�ว แต!ท!านไม!สารถออกเดินทางได� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค!าใช�จ!ายตามท่ีเกิดข้ึน
จริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช�เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป,นอย!างน�อย 

4. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู!บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู�ท่ีจะนั่งต�องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน   กําหนด เช!น 
ต�องเป,นผู�ท่ีมีร!างกายแข็งแรง และช!วยเหลือผู�อ่ืนได�อย!างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปJญหา เช!น  สามารถเป?ดประตูฉุกเฉิน
ได� (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม!ใช!ผู�ท่ีมีปJญหาทางด�านสุขภาพและร!างกาย และอํานาจในการให�ท่ีนั่ง Long leg 
ข้ึนอยู!กับทางเจ�าหน�าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท!านั้น 

เรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห�องพักของแต!ละโรงแรมแตกต!างกัน จึงอาจทําให�ห�องพักแบบห�องเด่ียว (Single) และห�องคู! 

(Twin/Double) และห�องพักแบบ 3 ท!าน/3 เตียง (Triple Room) ห�องพักอาจจะไม!ติดกันและบางโรงแรมอาจมีห�องพัก
แบบ 3 ท!านจํานวนไม!มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป,นผลให�ค!าโรงแรมสูงข้ึนมากและห�องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย�ายเมืองเพ่ือให�เกิดความเหมาะสม 
 

  เอกสารการขอวีซ�าพม�า(สําหรับหนังสือเดินทางต�างชาติท่ีไม�ได
รับการยกเว
น) 



โปรดส�งเอกสารก�อนการเดินทางอย�างน
อย 10 วันทําการ 

 หนังสือเดินทาง (Passport)  

- ต
องมีอายุการใช
งานเหลือไม�น
อยกว�า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  

- หนังสือเดินทาง ต
องมีหน
าเหลือสําหรับประทับวีซ�าอย�างน
อย 4 หน
า 

 รูปถ�าย 

- รูปถ�ายสีหน
าตรงขนาด2 นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใช
รูปสีพ้ืนหลังขาวเท�านั้น ถ�ายไว
ไม�เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร�ใช

ไม�ได
)และกรุณาเขียนเบอร$ติดต!อ-อาชีพไว�ด�านหลังรูป 

 ใบตรวจคนเข
าเมืองขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอร$ตต!างชาติท่ีเดินทางเข�าประเทศไทยจะต�องมีใบตรวจคนเข�าออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทับให�แนบมาใน
เล!มพาสปอร$ตด�วย 

 
**ในกรณีท่ีมีพาสปอร�ตเล�มเก�าและซอง(ปก)ไม�ต
องแนบมาเพ่ือปeองกันการสูญหาย หากแนบมาแล
วเกิดการสูญหายทาง
บริษัทจะไม�รับผิดชอบในทุกกรณี ** 
 

   ข
อความซ่ึงถือเป9นสาระสําหรับท�านผู
มีเกียรติซ่ึงร�วมเดินทาง 
 

ทางบริษัทฯ เป,นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานท่ีท!องเท่ียวพร�อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน$สูงสุดในการ
เดินทาง ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ไม!สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อัน
เนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว!างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล!าช�าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะท�องถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ!าจากกงสุล และ / หรือ ส!วนงานท่ีเก่ียวข�องกับสถานเอกอัครราชทูต 
รวมถึงผู�มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม!จําต�องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป,นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู!
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว!างการเดินทางท!องเท่ียวท้ังใน หรือ ต!างประเทศ แต!ทางบริษัทฯ มีความ
คุ�มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู�ร!วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ�าหน�าท่ีตรวจคน
เข�าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต!างประเทศ มิให�เดินทางออก หรือ เข�าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรม
ของผู�เดินทาง ไม!ปฏิบัติตามกฎระเบียบด�านการความคุมโรคติดต!อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง 
รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม!คืนค!าใช�จ!ายใดๆ รายละเอียดด�านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ตามความ
จําเป,น หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล!วงหน�า ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกล!าว บริษัท จะยึดถือและ
คํานึงถึงผลประโยชน$ตลอดจนความปลอดภัยของท!านผู�มีเกียรติ ซ่ึงร!วมเดินทางเป,นสําคัญ 

 
 
 




