
ก ำหนดเดนิทำง : มกรำคม – มีนำคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย่ำงกุ้ง 2 วนั ไหว้พระ 9วดั โดยสำยกำรบิน NOK AIR (GT-RGN DD08)  

ไหว้พระ 9 วดั เพ่ือเป็นศิริมงคลกบัชีวติและครอบครัว 
สักกำระมหำเจดีย์ชเวดำกอง (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพม่ำ) 

ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจำกพระพทุธรูปทองค ำ ที ่เจดีย์โบตำทำวน์ ขอพรที ่วดัพระเขีย้วแก้ว 
ขอพรหลวงพ่องำทตัย ีพระพทุธรูปปำงมำรวชัิย ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย์ 
พกัดี 4 ดำว Best Western Green Hill Hotel หรือ Hotel Grand United 

 

 



วนัแรก       กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ย่ำงกุ้ง –วดัพระเขีย้วแก้ว  – เจดีย์กำบำเอ  – พระพทุธไสยำสน์เจำทตัย(ีพระ

นอนตำหวำน) – พระงำทตัย ี – เจดีย์มหำวชิยะ  – เจดีย์ชเวดำกอง 

 

 

 

 
04.00 น. พร้อมกัน ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 3 เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน

นกแอร์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางใหก้บัท่าน 
06.30 น.  ออกเดินทำงสู่ ย่ำงกุ้ง โดยสำยกำรบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่DD4230 
07.15 น. เดินทำงถึง สนำมบินมิงกำลำดง กรุงย่ำงกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวลำ

ท้องถิ่นทีเ่มียนมำร์ช้ำกว่ำประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 
 น าท่านขอพรท่ี วัดพระเขี้ยวแก้ว พระเข้ียวแก้วท่ีน่ีได้มาจากศรีลงักาตั้งแต่สมยัของพระเจา้บุเรงนอง 

นบัเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของย่างกุง้ เป็นหน่ึงในวดัท่ีตอ้งไปสักการะเม่ือมาเยือนยา่งกุง้ ตวัวดัมี
รูปทรงแปดเหล่ียมท่ีสวยงาม รวมถึงขา้งในท่ีประดิษฐ์สถานพระเข้ียวแกว้ก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพุกาม  
น าท่านสักการะ พระเจดีย์กำบำเอ เป็นเจดียท์รงกลม มีทางเขา้ทั้งหมดห้าดา้น ทุกดา้นจะมีพระพุทธรูป
ประดิษฐานอยู่บนฐานทกัษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองค าองค์เล็กๆอีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของ
พระพุทธเจา้ทั้ง 28 องค์ มีความสูงและเส้นผ่าศูนยก์ลางคือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุนายกคนแรกของ
พม่า เพื่อใช้เป็นสถานท่ีสังคายนาพระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทิศพระเจดียอ์งค์น้ีเพื่อให้
เกิดการสร้างสันติภาพข้ึนในโลก ภายในองคพ์ระเจดียบ์รรจุพระบรมธาตุ มีพระอรหนัตส์าวกองคส์ าคญั
สององค ์มีพระพุทธรูปองคพ์ระประธานท่ีอยูข่า้งในหล่อดว้ยเงินบริสุทธ์ิมีน ้าหนกั กวา่ 500 กิโลกรัม  
 
 
 
  
 
หลงัจากนั้นน าท่านสักการะ พระพุทธไสยำสน์เจำทัตยี (พระนอนตำหวำน) ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีมีความ
สวยงามท่ีสุดและดวงตาสวยท่ีสุดของประเทศพม่า  ท่ีบริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพส่ิง อนัลว้นเป็น
ม่ิงมงคลสูงสุด  ประกอบดว้ยลายลกัษณะธรรมจกัรขา้งละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้ม
ดว้ยรูปอฎัจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย  
 
 
 
 

 
กลำงวนั  รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดงำทัตจี ซ่ึงมีพระพุธรูปองคใ์หญ่ คือหลวงพ่องาทตัจี แปลวา่ หลวงพ่อท่ีสูง

เท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย ์เคร่ืองทรงเป็น

http://burma-travel.blogspot.com/2013/11/KaBaAyePagoda.html


วนัทีส่อง       เจดีย์โบตะทำวน์(เทพทนัใจ) – วดับำรม ี– ตลำดสก๊อตมำร์เกต็ – วดัพระหินอ่อน – ช้ำงเผือก-ดอนเมือง 

 

โลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้ักแกะสลกัทั้งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบ

มาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑเลย)์ 

จากนั้นน าท่านนมสัการ มหำวิชยเจดีย์ อยูติ่ดกบัเจดียช์เวดากองทางทิศใต ้เจดียม์หาวชิยเจดียถู์กสร้างข้ึน

เม่ือ พ.ศ.2523 มีความเช่ือของชาวเมืองว่า มีพระเกศาธาตุอีกสองเส้น ภายในเจดียมี์ห้องโถงท่ีใหญ่มาก 

เพดานเป็นทอ้งฟ้า ผนงัรอบๆเป็นภาพตน้โพธ์ิ มีภาพพุทธประวติัของพระพุทธเจา้ ตรงกลางประดิษฐาน

พระพุทธรูป 8 องค์ จึงท าให้ท่ีมหาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นท่ีนบัถือของชาวเมือง และนกัเท่ียวมาสักการะกราบ

ไหวบู้ชากนัอย่างเนืองแน่น น าท่านสักการะ พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง พระมหาเจดียคู์่บา้นคู่เมืองพม่า 

เป็นเจดียท์องค าท่ีงดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูก่ลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 

เม็ด ทบัทิม นิล และบุษราคมัอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่น ้ าหนักถึง 1,100 

กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองค าแทตี้เป็นแผ่นปิดองค์เจดียไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองค าท่ีใช้ในการ

ก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งน้ีมากมายมหาศาลกวา่ทองค าท่ีเก็บอยูใ่นธนาคารชาติองักฤษเสีย

อีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นบัร้อยองค ์มีซุ้มประตูส่ีดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระ

มหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ดบ้รรจุเส้นพระเกศาธาตุของ

พระพุธเจา้จ  านวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของ

พม่า ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากนัสักการะทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย ณ ท่ี

แห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอยา่งน่าอศัจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศท่ีท าเป็นศาลาโถง

ครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั้นๆ ท่ีเรียกวา่ พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดีย ์ภายในประดิษฐาน

พระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา  

 

 

 

เยน็  รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร  

ทีพ่กั  โรงแรม  BEST WESTERN GREEN HILL / HOTEL GRAND UNITED (AHLONE) 
หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว  
 

 

น าท่านนมสัการ เจดีย์โบตะทำวน์  ซ่ึงโบตะทาวน์ แปลวา่ เจดียน์ายทหาร 1000 นาย ไดส้ร้างเจดียโ์บตะ
ทาวน์น้ีและทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้1 เส้น ก่อนท่ีจะน าไปบรรจุท่ีเจดียช์เวดากองและเจดียส์ าคญัอ่ืนๆ เม่ือ
เดินเขา้ไปในเจดียส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ยา่งใกลชิ้ด  นอกจากน้ียงัมีส่ิงท่ีน่าชมภายในบริเวณ
รอบๆเจดีย ์คือ พระพุทธรูปทองค ำ ประดิษฐานในวหิารดา้นขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวชิยัท่ีมี 

 



ลกัษณะงดงามยิง่นกั ตามประวติัวา่เคยประดิษฐานอยูใ่นพระราชวงัมณัฑะเลย ์คร้ังเม่ือพม่าตกเป็นอาณา
นิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคล่ือนยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑ์กลัป์กตัตาในอินเดีย ท าให้รอดพน้จากระเบิด
ของฝ่ายพันธมิตรท่ีถล่มพระราชวงัมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์น้ีถูกจัดแสดงท่ี
พิพิธภณัฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และดา้นซ้ายมือจะเป็นรูปป้ัน นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาวพม่า
รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยท่ีเช่ือวา่เม่ืออธิษฐานส่ิงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ น ำท่ำน
ขอพรเทพฯกระซิบ 
วิธีกำรสักกำระเทพทันใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพำะมะพร้ำวอ่อน กล้วย หรือผลไมอ่ื้นๆมาสักการะ
เทพทนัใจ ซ่ึงท่านจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขำย) จากนั้นก็ให้ท่านน าเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 
บาท) ไปใส่มือของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้จากนั้นก็เอาหนา้ผากไป
แตะกบัน้ิวช้ีของเทพทนัใจ ท่านก็จะสมตามความปราถนาท่ีขอไวจ้ากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดบำรมี 
(พระเกศำมีชีวิต) สักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ องค์พระเกศาธาตุ เม่ือน ามาวางบนจานแก้ว จะ
สามารถเคล่ือนไหวได ้และท่ีวดัยงัเป็นท่ีเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระโมคาลา พระสารีบุตร และพระ
อารหนัตอี์กดว้ย 
 
 
 

 
กลำงวนั รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร (เป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมังกร)  

จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ี ตลำดสก๊อตมำร์เก็ต ซ่ึงสร้างเม่ือคร้ังพม่ายงัคงเป็นอาณานิคม
ของประเทศองักฤษ ให้ท่านไดเ้ลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้
แกะสลกั พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพื้นเมือง เคร่ืองเงิน ไข่มุก และหยกพม่า 
(ตลำดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์) น าท่านชม วัดพระหินอ่อน  ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในพม่า น าท่านชม ช้ำงเผือก ท่ีเป็นช้างคู่บา้นคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตวั
ถูกตอ้งตาม คชลกัษณะของชา้งเผอืกทุกประการ 

 

 

 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินย่ำงกุ้ง เพ่ือ เดินทำงกลบักรุงเทพฯ 

21.00 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่DD 4239 
22.55 น.  คณะเดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมด้วยควำมประทบัใจ 

********โปรแกรมอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม******** 

หมำยเหตุ : ส ำหรับผู้เดินทำงที่อำยุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทำงกับบิดำ มำรดำ ต้องมีจดหมำยยนิยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศจำกบิดำหรือมำรดำแนบมำด้วย 



**ขณะนีรั้ฐบำลไทยและเมียนมำร์ได้ลงนำมควำมตกลง ยกเว้นกำรตรวจลงตรำผู้ถือหนังสือเดินทำงธรรมดำ ผ่ำนท่ำ

อำกำศยำนนำนำชำติและจะมีสิทธิพ ำนักในดินแดนของอีกฝ่ำยหน่ึงเป็นระยะเวลำไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วนัที ่11 สิงหำคม 2558 ทั้งนี ้หำกมีกำรเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมำย่ืนวซ่ีำเข้ำออกปกติอกีทำงทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่ำวซ่ีำ

เพิม่อกีท่ำนละ 1,000 บำท** 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ / เด็ก 
1 ท่ำน 

เด็กทำรก 
1 ท่ำน 

Join Land 
1 ท่ำน 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

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

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

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

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

31 มกรำคม – 01กมุภำพนัธ์ 2561  6,996 1,500 4,996 1,500 

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

08-09 กมุภำพนัธ์ 2561 6,996 1,500 4,996 1,500 
09-10 กมุภำพนัธ์ 2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 - 01มนีำคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

01-02 มนีำคม2561 7,997 1,500 4,996 1,500 
02-03 มนีำคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

03-04 มนีำคม2561 7,447 1,500 4,996 1,500 

04-05 มนีำคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

07-08 มนีำคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 



08-09 มนีำคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

09-10 มนีำคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

10-11 มนีำคม2561 7,447 1,500 4,996 1,500 

11-12 มนีำคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 
14-15 มนีำคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

15-16 มนีำคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

16-17 มนีำคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

17-18 มนีำคม2561 7,447 1,500 4,996 1,500 

21-22 มนีำคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

22-23 มนีำคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

24-25 มนีำคม2561 7,447 1,500 4,996 1,500 

25-26 มนีำคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

28-29 มนีำคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

29-30 มนีำคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

30-31 มนีำคม2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

31มนีำคม2561-01เมษำยน 2561 7,447 1,500 4,996 1,500 
*** รำคำเด็กทำรก [เด็กอำยุไม่เกนิ 2 ขวบ] 1,500 บำท / ท่ำน *** 

*** รำคำนี ้เป็นรำคำโปรโมช่ัน ไม่มรีำคำเด็ก 2-11 ปี *** 
หมำยเหตุ : รำคำทวัร์ข้ำงต้นยงัไม่รวมค่ำทปิไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 1,000 บำท /ทริป/ต่อท่ำน ** 

ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์จำกเมืองไทย แล้วแต่ควำมพงึพอใจในกำรบริกำรของ หัวหน้ำทวัร์ 
** หำกท่ำนที่ต้องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกคร้ังก่อนท ำกำร
ออกตั๋วเน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 

 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 

 บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่
อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 

 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ
ไม่สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

 บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
(โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัภาวะอากาศ และเหตุ



สุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั) 

 บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 10 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้น

ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับพระสงฆเ์ดินทางท่องเท่ียวเพียงล าพงัโดยไม่มีฆราวาสติดตามไปดว้ย  

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นนกัท่องเท่ียว ( ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ 
ประสงคอ์ยูต่่อจะตอ้งไม่เกินจ านวนวนัจ านวนคนและมีค่าใชจ่้ายท่ีทางสายการบินก าหนด) 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกนิ 20 กก. (NOK AIR) 

 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง 
 ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 

ประกนัเสริมส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภำพ 

** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซ้ือประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมกับทำง
บริษัทได้ ** 

เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท (ระยะเวลา 1-7 วนั) 
เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท (ระยะเวลา 8-10 วนั) 
ควำมครอบคลุมผู้เอำประกนัทีม่ีอำยุมำกกว่ำ 16 หรือน้อยกว่ำ 75 ปี   
(รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท) 
ควำมครอบคลุมผู้เอำประกนัทีม่ีอำยุน้อยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี   
(รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท) 

 
 



อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ(มินิบาร์, น ้ าด่ืม, บุหร่ี, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่า

โทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้ าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ก าหนด
,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายใน
ระหวา่งการเดินทางเป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่าส าหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติตอ้งยืน่วีซ่าเขา้ประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 
1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยืน่วซ่ีา 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซ่ีา 5-7 วนัท าการ  
ยกเว้น หนังสือเดินทำงไทย กมัพูชำ ลำว เวยีดนำม และฟิลปิปินส์ ไม่ต้องย่ืนวซ่ีำ 

 ค่าหอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 
 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศพม่า ในกรณีเร่งด่วน 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาส าหรับผูเ้ดินทางชาวต่างชาติและผูถื้อเอกสารต่างดา้ว 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 ค่ำทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงำนขับรถ (วันละ 500 บำท ต่อท่ำน) ทิปหัวหน้ำทัวร์ (ตำมควำม

ประทบัใจ) 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7 %  

 

เง่ือนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 

 กรุณาช าระเงินเตม็จ านวน 6,996 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเงินเขา้บญัชี 
 ธนาคาร  ไทยพาณิชย ์ (สาขา หน่ึงพนั) 

 ช่ือบญัชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 

 เลขท่ีบญัชี        175-239584-6 (ออมทรัพย)์ 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

 หากตอ้งยืน่วีซ่า ตอ้งเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวีซ่าไม่

ต ่ากวา่ 7 วนัท าการ)  

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
 จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ 
 ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
 
 

 



เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมช าระเงิน 6,996 บาท (ทีน่ั่งจะยืนยันเม่ือ
ได้รับเงินแล้วเท่ำน้ัน) หากตอ้งยื่นวีซ่า ตอ้งเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการ
จองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 7 วนัท าการ)  

  การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้
เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือ
วา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

กรณยีกเลกิกำรเดินทำง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 6,996 บาท 
 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
 ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่

ครบตำมจ ำนวนที่บริษัทฯก ำหนดไว้ (10 ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทาง
อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 กรณเีจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัว๋
เคร่ืองบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ี
ไม่สามารถเดินทางได ้

 กรณีย่ืนวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ า
มาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า 
และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการใน
ส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ี
เกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

 กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสำร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทัวร์
ทั้งหมด 

 กรณีวซ่ีำผ่ำนแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ได้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่วา่ดว้ย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

 กรณีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตุผลใดๆ 
ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 



ข้อมูลกำรเดินทำง 

 เร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดย
สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และ
ไดด้ าเนินการ     ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น 

2. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน   
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม)  
ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 
เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และ
ห้องคู่  (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรมอาจมีหอ้งพกัแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

เอกสำรกำรขอวซ่ีำพม่ำ(ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงชำติทีไ่ม่ได้รับกำรยกเว้น) 

โปรดส่งเอกสำรก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วนัท ำกำร 

 หนังสือเดินทำง (Passport)  

-ต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวนัเดินทำง  

-หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือส ำหรับประทบัวซ่ีำอย่ำงน้อย 4 หน้ำ 

 รูปถ่ำย 

-รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด2 นิ้ว จ ำนวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขำวเท่ำน้ัน ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) 
และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 



 ใบตรวจคนเข้ำเมืองขำออกจำกประเทศไทย 

-พาสสปอร์ตต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทบัใหแ้นบมา
ในเล่มพาสปอร์ตดว้ย 

**ในกรณทีีม่ีพำสปอร์ตเล่มเก่ำและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมำเพ่ือป้องกนักำรสูญหำย 

หำกแนบมำแล้วเกดิกำรสูญหำยทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบในทุกกรณ ี** 

ข้อควำมซ่ึงถือเป็นสำระส ำหรับท่ำนผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทำง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนั
เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, 
การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, 
รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน 

 

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท า
การแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุม
ของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง 
และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้
เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรม
ของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ
เดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้ งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว 
บริษทั จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 


