
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พมา่ สดุจา๊ด.. 
ยา่งกุง้ 2 วนั ไหวพ้ระ 9 วดั 
โดยสายการบนินกแอร ์DD 

1. ไหวพ้ระ 9 วดั เพื#อเป็นศริมิงคลกบัชวีติและครอบครวั 
2. สกัการะมหาเจดยีช์เวดากอง (1 ใน 5 ส ิ#งศกัด ิ/สทิธิ/ของพมา่) 
3. ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพทุธรปูทองคาํ ที# เจดยีโ์บตาทาวน ์
4. ขอพรที# วดัพระเขี8ยวแกว้ 
5. ขอพรหลวงพอ่งาทตัย ีพระพทุธรปูปางมารวชิยั ทรงเครื#องแบบกษตัรยิ ์
6. สกัการะพระเกศาธาตทุี#วดับารม ี(พระเกศามชีวีติ) 
7. ชอ้ปปิ8 งสนิคา้พิ8นมอืง แบบจใุจ ณ ตลาดสกอ๊ต 
8. อิ#มอรอ่ยกบัอาหารเลศิรส เป็ดปกัก ิ#ง+สลดักุง้มงักร 
9. พกัด ี4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรอื Hotel Grand United 
10. เที#ยวเต็มอ ิ#ม บนิเชา้กลบัดกึ 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
  วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที#ยง เย็น   โรงแรมที#พกั 
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กรุงเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ –วดัพระเขี8ยว
แกว้- เจดยีก์าบาเอ-พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี
(พระนอนตาหวาน)-พระงาทตัย-ีเจดยีม์หาวชิ
ยะ-เจดยีช์เวดากอง 
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BEST WESTERN 
GREENHILL HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 
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เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)-วดับารม-ีตลาดส
กอ๊ตมารเ์ก็ต – วดัพระหนิออ่น – ชา้งเผอืก-
ดอนเมอืง 
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วนัแรกของการเดนิทาง 

กรุงเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ –วดัพระเขี8ยวแกว้- เจดยีก์าบาเอ-พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระนอนตาหวาน)-พระงาทตัย-ี
เจดยีม์หาวชิยะ-เจดยีช์เวดากอง 

04.00 น. พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ั8น 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์
     โดยมเีจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทา่น 

06.30 น.  ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เที#ยวบนิที# DD4230 
07.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้  

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้  
(เวลาทอ้งถิ#นที#เมยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึ#งช ั#วโมง) 

 นําทา่นขอพรที� วดัพระเขี8ยวแกว้ พระเขี.ยวแกว้ที�นี�ไดม้าจากศรลีังกาตั .งแตส่มัย
ของพระเจา้บเุรงนอง นับเป็นสิ�งศักดิ1สทิธิ1คูบ่า้นคูเ่มอืงของย่างกุง้ เป็นหนึ�งในวัด
ที�ตอ้งไปสกัการะเมื�อมาเยอืนย่างกุง้ ตัววัดมรีูปทรงแปดเหลี�ยมที�สวยงาม รวมถงึ
ขา้งในที�ประดษิฐสถานพระเขี.ยวแกว้ก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพุกาม  
นําทา่นสกัการะ พระเจดยีก์าบาเอ  เป็นเจดยีท์รงกลม มทีางเขา้ทั .งหมดหา้ดา้น 
ทกุดา้นจะมพีระพุทธรูปประดษิฐานอยูบ่นฐานทกัษิณ มพีระพุทธรูปหุม้ดว้ย
ทองคําองคเ์ล็กๆอกี 28 องค ์แทนอดตีสาวกของพระพุทธเจา้ทั .ง 28 องค ์มคีวาม
สงูและเสน้ผา่ศนูยก์ลางคอื 34 เมตร สรา้งโดยนายอนุูนายกคนแรกของพม่า เพื�อ
ใชเ้ป็นสถานที�สงัคายนาพระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอทุศิพระเจดยีอ์งคน์ี.เพื�อใหเ้กดิการสรา้งสนัตภิาพ
ขึ.นในโลก ภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจพุระบรมธาต ุมพีระอรหันตส์าวกองคส์าํคญัสององค ์มพีระพุทธรูปองคพ์ระประธาน
ที�อยูข่า้งในหลอ่ดว้ยเงนิบรสิทุธิ1มนํี.าหนัก กวา่ 500 กโิลกรัม   

เครื#องโบอิ8ง 737-800 
ที#น ั#งแบบ 3-3 

บรกิารนํ8าดื#มบนเครื#อง 
ท ั8งขาไป-ขากลบั 

นํ 8าหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั.นนําทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี 
(พระนอนตาหวาน) ซึ�งเป็นพระนอนที�มีความสวยงามที�สุดและดวงตาสวย
ที�สดุของประเทศพม่า  ที�บรเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิ�ง อันลว้นเป็นมิ�ง
มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่า
พระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะ
ซอ้นกนัซึ�งแตกตา่งกบัศลิปะของไทย  

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

จากนั.นนําทา่นเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ีซึ�งมพีระพุธรูปองคใ์หญ ่คอืหลวงพ่องาทตัจ ีแปลวา่ หลวงพ่อที�สงูเทา่ตกึ 5 ชั .น 
เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัที�แกะสลักจากหนิออ่น ทรงเครื�องแบบกษัตรยิ ์เครื�องทรงเป็นโลหะ สว่นเครื�องประกอบ
ดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทั .งหมด และสลกัป็นลวดลายตา่งๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื�องสมัยยะตะ
นะโบง (สมัยมัณฑเลย)์  

จากนั.นนําทา่นนมัสการ มหาวชิยเจดยี ์อยูต่ดิกับเจดยีช์เวดากองทางทศิใต ้เจดยีม์หาวชิยเจดยีถ์กูสรา้งขึ.นเมื�อ พ.ศ.
2523 มคีวามเชื�อของชาวเมอืงวา่ มพีระเกศาธาตอุกีสองเสน้ ภายในเจดยีม์หีอ้งโถงที�ใหญม่าก เพดานเป็นทอ้งฟ้า 
ผนังรอบๆเป็นภาพตน้โพธิ1 มภีาพพุทธประวตัขิองพระพุทธเจา้ ตรงกลางประดษิฐานพระพุทธรูป 8 องค ์จงึทําใหท้ี�มหา
เจดยีแ์หง่นี.เป็นที�นับถอืของชาวเมอืง และนักเที�ยวมาสกัการะกราบไหวบ้ชูากนัอยา่งเนอืงแน่น 

นําทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า เป็น
เจดยีท์องคําที�งดงาม ตั .งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร 
ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทมิ นลิ และบษุราคมัอกี 2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์เว
ดากองมีทองคําโอบหุม้อยู่นํ.าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช ้
ทองคําแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กันวา่ทองคําที�ใชใ้นการก่อสรา้งและ
ซ่อมแซมพระมหาเจดยี์แห่งนี.มากมายมหาศาลกว่าทองคําที�เก็บอยู่ในธนาคาร
ชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ย
องค ์มซีุม้ประตูสี�ดา้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ด ้
บรรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุธเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจําปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชา
สถานสงูสดุของพมา่ ซึ�งมทีั .งผูค้นชาวพมา่ และชาวตา่งชาตพิากนัสกัการะทั .งกลางวนัและกลางคนือย่างไมข่าดสาย ณ 
ที�แห่งนี.มสีถาปัตยกรรมที�สวยงามอย่างน่าอัศจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิที�ทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ย
หลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั .นๆ ที�เรยีกวา่ พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับให ้
ประชาชนมากราบไหวบ้ชูา      

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

ที#พกั  โรงแรม  Best Western Green Hill / Hotel Grand United (Ahlone) 
หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที#สองของการเดนิทาง 

เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ) – วดับารม ี– ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต – วดัพระหนิออ่น – ชา้งเผอืก-ดอนเมอืง 

นําทา่นนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซึ�งโบตะทาวน์ แปลวา่ เจดยี์
นายทหาร 1000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวน์นี.และทรงนําพระ
เกศธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนที�จะนําไปบรรจุที�เจดีย์ชเวดากองและ
เจดยีส์ําคัญอื�นๆ เมื�อเดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศา
ธาตุไดอ้ย่างใกลช้ดิ  นอกจากนี.ยังมีส ิ�งที�น่าชมภายในบริเวณ
รอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดา้น
ขวามอื เป็นพระพุธรูปปางมารวชิัยที�มลีักษณะงดงามยิ�งนัก ตาม
ประวัตวิา่เคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย ์ครั .งเมื�อพม่า
ตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื�อนยา้ยไปยัง
พพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาในอนิเดยี ทําใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่าย
พันธมิต รที�ถล่มพระราชวั งมัณฑะเลย์  ต่อมาใน ปี  2488 
พระพุทธรูปองคน์ี.ถูกจัดแสดงที�พพิธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปปั.น นตัโบโบย ีหรอื เทพ
ทนัใจ ซึ�งชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยที�เชื�อวา่เมื�ออธษิฐานสิ�งใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ นํา
ทา่นขอพรเทพฯกระซบิ 
 
วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ นําดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ื�นๆมาสักการะเทพทันใจ 
ซึ�งทา่นจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนั.นก็ใหท้่านนําเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่อืของ
เทพทนัใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้ 
 
จากนั.นก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ.วชี.ของเทพทนัใจ ทา่นก็จะสมตามความปราถนาที�ขอไว ้
จากนั.นนําทา่นเดนิทางสู ่วดับารม ี(พระเกศามชีวีติ) สกัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้  
องคพ์ระเกศาธาต ุเมื�อนํามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลื�อนไหวได ้และที�วดัยังเป็นที�เก็บพระบรมสารรีกิธาตขุองพระ
โมคาลา พระสารบีตุร และพระอารหันตอ์กีดว้ย 
 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (เป็ดปักกิ#ง+สลดักุง้มงักร)  

 

 

 

 

 

 
จากนั.นนําทา่นเลอืกซื.อสนิคา้พื.นเมอืงที� ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต ซึ�งสรา้งเมื�อครั .งพม่ายังคงเป็นอาณานคิมของประเทศ
องักฤษ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื.อสนิคา้ที�ระลกึพื.นเมอืงมากมายในราคาถกู เชน่ ไมแ้กะสลกั พระพุทธรูปไมห้อม
แกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพื.นเมอืง เครื�องเงนิ ไขม่กุ และหยกพมา่ (ตลาดสกอ๊ตปิดทกุวนัจนัทร)์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านชม วดัพระหนิอ่อน  ซึ�งเป็นพระพุทธรูปที�แกะสลักจากหนิอ่อนที�มี
ขนาดใหญท่ี�สดุในพมา่  
นําท่านชม ชา้งเผอืก ที�เป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองของพม่า มสีขีาวเผือกตลอด
ทั .งตวัถกูตอ้งตาม คชลกัษณะของชา้งเผอืกทกุประการ 
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบนิย่างกุง้ เพื�อ เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ 

21.00 น.  ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เที�ยวบนิที� DD 4239 
22.55 น.  คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ  

โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางที#อายุไม่ถงึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนี8รฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศ
ยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพํิานกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึ#งเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ#งจะมผีลบงัคบัใชต้ ั8งแตว่นัที# 11 
สงิหาคม 2558 ท ั8งนี8 หากมกีารเปลี#ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื#นวซีา่เขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิ#มอกีทา่นละ 1,000 บาท** 

พมา่ สดุจา๊ต..ยา่งกุง้ 2 วนั 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่/ เด็ก 

1 ทา่น 

เด็กทารก   

1 ทา่น 

Join Land 

1 ทา่น 

พกัเดี#ยวเพิ#ม 

21-22 มกราคม 2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

24-25 มกราคม 2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

28-29 มกราคม 2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

29-30 มกราคม 2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

31 มกราคม2561 – 01กมุภาพนัธ ์

2561  

6,996 1,500 4,996 1,500 

03-04 กมุภาพนัธ ์2561 7,447 1,500 4,996 1,500 

08-09 กมุภาพนัธ ์2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

09-10 กมุภาพนัธ ์2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

10-11 กมุภาพนัธ ์2561 7,447 1,500 4,996 1,500 

11-12 กมุภาพนัธ ์2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

14-15 กมุภาพนัธ ์2561 6,996 1,500 4,996 1,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-16 กมุภาพนัธ ์2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

16-17 กมุภาพนัธ ์2561 7,447 1,500 4,996 1,500 

17-18 กมุภาพนัธ ์2561 7,447 1,500 4,996 1,500 

22-23 กมุภาพนัธ ์2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

23-24 กมุภาพนัธ ์2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

24-25 กมุภาพนัธ ์2561 7,447 1,500 4,996 1,500 

25-26 กมุภาพนัธ ์2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

28กมุภาพนัธ ์2561-01มนีาคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

01-02 มนีาคม2561 7,997 1,500 4,996 1,500 

02-03 มนีาคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

03-04 มนีาคม2561 7,447 1,500 4,996 1,500 

04-05 มนีาคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

07-08 มนีาคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

08-09 มนีาคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

09-10 มนีาคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

10-11 มนีาคม2561 7,447 1,500 4,996 1,500 

11-12 มนีาคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

14-15 มนีาคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

15-16 มนีาคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

16-17 มนีาคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

17-18 มนีาคม2561 7,447 1,500 4,996 1,500 

21-22 มนีาคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

22-23 มนีาคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-25 มนีาคม2561 7,447 1,500 4,996 1,500 

25-26 มนีาคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

28-29 มนีาคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

29-30 มนีาคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

30-31 มนีาคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

31มนีาคม2561-01เมษายน 2561 7,447 1,500 4,996 1,500 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 1,500 บาท / ทา่น *** 

*** ราคานี. เป็นราคาโปรโมชั�น ไมม่รีาคาเด็ก 2-11 ปี *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิ#น และคนขบัรถ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี#ยนตามคามเหมาะสมของสภาพอากาศ ** 

** หากทา่นที#ตอ้งออกต ัnวภายใน (เครื#องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที#เจา้หนา้ที#ทุกคร ั8งกอ่นทําการออกต ัnวเนื#องจาก
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี#ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

เง ื#อนไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิ1ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ1ในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิ1ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั .งนี.ข ึ.นอยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิ1ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีที�คณะไม่ครบจํานวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิ1ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมื�อทา่นทําการซื.อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัPวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั.ง มฉิะนั.นทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั .งสิ.น  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิ1ไมรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเที�ยวเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  
 

อตัราคา่บรกิารนี8รวม 

1. คา่ตัPวเครื�องบนิชั .นนักทอ่งเที�ยว ( Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนัจํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายที�ทางสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. คา่นํ.าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. (Nok Air) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ พรอ้มคนขับรถที�ชํานาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

ประกนัเสรมิสําหรบัครอบคลุมเรื#องสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื.อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบี.ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วนั] 

เบี.ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที#มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที#มอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
อตัราคา่บรกิารนี8ไมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ(มนิบิาร,์ นํ.าดื�ม, บหุรี�, เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศพัท ์, คา่ซัก

รดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ.าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตติอ้งยื�นวซีา่เขา้ประเทศพมา่มคีา่ธรรมเนยีม 1,600 บาทตอ่

ท่าน และค่าบริการยื�นวซี่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื�นวซี่า 5-7 วันทําการ ยกเวน้ หนงัสอืเดนิทางไทย 

กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยื#นวซีา่ 

4. คา่หอ้งพักเดี�ยวตามอตัรา 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศพมา่ ในกรณีเร่งดว่น 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาํหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนยีมนํ.ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ.นราคา 

9. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ#นและทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ 500 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. คา่ภาษมีูลคา่เพิ#ม 7 %  

 

เง ื#อนไขการสํารองที#น ั#ง 

กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมชําระเงนิ 6,996 บาท (ที#น ั#งจะยนืยนัเมื#อไดร้บัเงนิ
แลว้เทา่น ั8น) หากตอ้งยื�นวซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวี
ซา่ไมตํ่�ากวา่ 7 วนัทําการ)  

การชําระค่าทัวร์สว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รียบรอ้ยกอ่น
กําหนดเนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที�พักและตัPวเครื�องบนิมฉิะนั.นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย
อตัโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทั .งหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 6,996 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ1เก็บคา่ใชจ้า่ยทั .งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื�นวซี่าให ้เมื�อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ
เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ1ในการคนืคา่มัดจําทั .งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ/ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั8งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ
ตามจํานวนที#บรษิทัฯกําหนดไว ้(10 ทา่นขึ8นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางใน
คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลื�อนการ
เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั .งนี.ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตัPวเครื�องบนิค่าหอ้ง 
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�เกดิขึ.นตามจรงิ ในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียื#นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ1ในการหักคา่บรกิารยื�นวซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที�
เกดิขึ.นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัPวเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 
ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ1ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ.นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัnวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ1ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั8งหมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้ เนื�องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื�นในกลุม่โดนปฏเิสธวซี่า หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ1ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ.นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื�องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที�ไม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิ1ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั8งหมด 

 
ขอ้มูลการเดนิทาง 

เรื#องต ัnวเครื#องบนิและที#น ั#งบนเครื#องบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื�อนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง
ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที�สายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
กําหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการ     ออกตัPว
เครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตัPว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั.น 

2. ทางบรษัิทไดส้าํรองที�นั�งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัPวเครื�องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิ1การเรียกเก็บค่ามัดจําตัPวเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและ
ชว่งเวลาเดนิทาง   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หากตัPวเครื�องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ1เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�
เกดิขึ.นจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที�สายการบนิ   กําหนด 
เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉนิได ้(นํ.าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long 
leg ขึ.นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที�เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เชค็อนิเทา่นั.น 

เร ื#องโรงแรมที#พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพัก
แบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิ1ในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 
กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ.นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ1
ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

เอกสารการขอวซีา่พมา่(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิี#ไมไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัทําการ 

� หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

-ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

-หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

� รูปถา่ย 

-รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิ8ว จํานวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีื8นหลงัขาวเทา่น ั8น ถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน , สติsกเกอรใ์ชไ้ม่ได)้ 
และกรุณาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลงัรูป 

� ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

-พาสสปอร์ตต่างชาตทิี�เดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยที�มีตราประทับใหแ้นบมาในเล่ม
พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีที#มพีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพื#อป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทุกกรณี ** 

ขอ้ความซึ#งถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ#งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที�มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที�
ท่องเที�ยวพรอ้มทั .งการสัมมนา ดูงาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทั .งนี.ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 
วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน
ที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสทิธิ
พเิศษทางการทูต) ซึ�งอยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที�ยวทั .งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง
บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกันในกรณีที�ผูร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคน
เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 
ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื.นที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิท
ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั .งปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั .งนี.การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี
เกยีรต ิซึ�งร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


