
 

  

MYANMAR 

พมา่ สดุจา๊ด.. 
ยา่งกุง้ 2 วนั ไหวพ้ระ 9วดั 
1. ไหวพ้ระ 9 วดั เพือ่เป็นศริมิงคลกบัชวีติและครอบครวั 
2. สกัการะมหาเจดยีช์เวดากอง (1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่) 
3. ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพทุธรปูทองค า ที ่เจดยีโ์บตาทาวน ์
4. ขอพรที ่วดัพระเขีย้วแกว้ 
5. ขอพรหลวงพอ่งาทตัย ีพระพทุธรปูปางมารวชิยั ทรงเครือ่งแบบกษตัรยิ ์
6. สกัการะพระเกศาธาตทุีว่ดับารม ี(พระเกศามชีวีติ) 
7. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พิน้มอืง แบบจใุจ ณ ตลาดสกอ๊ต 
8. อิม่อรอ่ยกบัอาหารเลศิรส เป็ดปกัก ิง่+สลดักุง้มงักร 
9. พกัด ี4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรอื Hotel Grand United 
10. เทีย่วเต็มอ ิม่ บนิเชา้กลบัดกึ 

 

 
 

 



รายละเอยีดการเดนิทาง 

  วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น   โรงแรมทีพ่กั 

 
1 

 

 
กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ –วดั
พระเขีย้วแกว้- เจดยีก์าบาเอ-พระพุทธ
ไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระนอนตาหวาน)-
พระงาทตัย-ีเจดยีม์หาวชิยะ-เจดยีช์เว
ดากอง 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
BEST WESTERN 

GREENHILL HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
2 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือ่งโบอิง้ 737-800 

ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

บรกิารนํา้ดืม่บนเครือ่ง 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

นํา้หนกัสมัภาระ 

ขาไป - ขากลบั 20 
กก. 

 

 

 
 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ –วดัพระเขีย้วแกว้- เจดยีก์าบาเอ-พระพุทธไสยาสน์

เจาทตัย(ีพระนอนตาหวาน)-พระงาทตัย-ีเจดยีม์หาวชิยะ-เจดยีช์เวดากอง 

04.00 น. พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์

     โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทา่น 

06.30 น.  ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 

07.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้  

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 

 นําทา่นขอพรที ่วดัพระเขีย้วแกว้ พระเขีย้วแกว้ทีน่ี่ไดม้าจากศรลีังกาตัง้แต่

สมัยของพระเจา้บเุรงนอง นับเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคู่เมอืงของย่างกุง้ เป็น

หนึง่ในวัดทีต่อ้งไปสกัการะเมือ่มาเยอืนย่างกุง้ ตัววัดมรีูปทรงแปดเหลีย่มที่

สวยงาม รวมถงึขา้งในทีป่ระดษิฐสถานพระเขีย้วแกว้ก็เป็นสถาปัตยกรรม

แบบพุกาม  

นําทา่นสกัการะ พระเจดยีก์าบาเอ  เป็นเจดยีท์รงกลม มทีางเขา้

ทัง้หมดหา้ดา้น ทกุดา้นจะมพีระพุทธรูปประดษิฐานอยูบ่นฐานทกัษิณ มี

พระพุทธรูปหุม้ดว้ยทองคําองคเ์ล็กๆอกี 28 องค ์แทนอดตีสาวกของ

พระพุทธเจา้ทัง้ 28 องค ์มคีวามสงูและเสน้ผา่ศนูยก์ลางคอื 34 เมตร สรา้ง

โดยนายอนุูนายกคนแรกของพมา่ เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่งัคายนาพระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอทุศิ

พระเจดยีอ์งคน์ีเ้พือ่ใหเ้กดิการสรา้งสนัตภิาพขึน้ในโลก ภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจพุระบรมธาต ุมพีระอรหันต์

 

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


สาวกองคส์าํคัญสององค ์มพีระพุทธรูปองคพ์ระประธานทีอ่ยู่ขา้งใน

หลอ่ดว้ยเงนิบรสิทุธิม์น้ํีาหนัก กวา่ 500 กโิลกรัม   

หลงัจากนัน้นําทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี 

(พระนอนตาหวาน) ซึง่เป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดและ

ดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพม่า  ทีบ่รเิวณพระบาทมภีาพวาดรูป

สรรพสิง่ อันลว้นเป็นมิ่งมงคลสูงสุด  ประกอบดว้ยลายลักษณ

ธรรมจักรขา้งละองคใ์นบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ย

รูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซอ้นกันซึง่

แตกตา่งกบัศลิปะของไทย  

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ีซึง่มพีระพุธรูปองคใ์หญ ่คอืหลวงพ่องาทตัจ ีแปลวา่ หลวงพ่อทีส่งูเทา่ตกึ 

5 ชัน้ เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัทีแ่กะสลักจากหนิออ่น ทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะ สว่น

เครือ่งประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลักทัง้หมด และสลักป็นลวดลายตา่งๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูป

ทรงเครือ่งสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย)์  

จากนัน้นําทา่นนมัสการ มหาวชิยเจดยี ์อยูต่ดิกับเจดยีช์เวดากองทางทศิใต ้เจดยีม์หาวชิยเจดยีถ์กูสรา้งขึน้เมือ่ 

พ.ศ.2523 มคีวามเชือ่ของชาวเมอืงวา่ มพีระเกศาธาตอุกีสองเสน้ ภายในเจดยีม์หีอ้งโถงทีใ่หญม่าก เพดานเป็น

ทอ้งฟ้า ผนังรอบๆเป็นภาพตน้โพธิ ์มภีาพพุทธประวตัขิองพระพุทธเจา้ ตรงกลางประดษิฐานพระพุทธรูป 8 องค ์

จงึทําใหท้ีม่หาเจดยีแ์หง่นีเ้ป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืง และนักเทีย่วมาสกัการะกราบไหวบ้ชูากันอยา่งเนืองแน่น 

นําท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดีย์

คูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า เป็นเจดยีท์องคําทีง่ดงาม ตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่

กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 

เม็ด ทับทมิ นลิ และบุษราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์เวดา

กองมทีองคําโอบหุม้อยูน้ํ่าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาว

พม่า จะใชท้องคําแทต้ีเป็นแผ่นปิดองค์เจดยี์ไวร้อบ ว่ากันว่า

ทองคําทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดยี์แห่งนี้

มากมายมหาศาลกว่าทองคําทีเ่ก็บอยู่ในธนาคารชาตอิังกฤษ

เสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับ

ร อ้ยองค์ มีซุ ม้ประตูสี่ด า้น  ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์

ประกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตขุองพระพุธเจา้จํานวน 

8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจําปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า 

และชาวต่างชาตพิากันสกัการะทัง้กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ห่งนี้มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม

อย่างน่าอัศจรรย ์ไม่วา่จะเป็นความงามของวหิารทศิทีทํ่าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็น

ชัน้ๆ ทีเ่รยีกวา่ พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหว ้

บชูา      

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  โรงแรม  Best Western Green Hill / Hotel Grand United (Ahlone) 

หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

 

 

 



 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ) – วดับารม ี– ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต – วดัพระหนิออ่น – 

ชา้งเผอืก-ดอนเมอืง 

นําทา่นนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซึง่โบตะทาวน์ แปลวา่ เจดยี์

นายทหาร 1000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวน์นี้และทรงนําพระ

เกศธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนที่จะนําไปบรรจุทีเ่จดยี์ชเวดากองและ

เจดยีส์าํคญัอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศา

ธาตุไดอ้ย่างใกลช้ดิ  นอกจากนี้ยังมีส ิง่ที่น่าชมภายในบริเวณ

รอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดา้น

ขวามอื เป็นพระพุธรูปปางมารวชิัยทีม่ลีักษณะงดงามยิง่นัก ตาม

ประวัตวิา่เคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย ์ครัง้เมือ่พม่า

ตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลือ่นยา้ยไปยัง

พพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาในอนิเดยี ทําใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่าย

พันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาใน ปี  2488 

พระพุทธรูปองคน์ี้ถูกจัดแสดงทีพ่พิธิภัณฑว์กิตอเรียและแอลเบริ์ต  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปปั้น นตัโบโบย ี

หรอื เทพทนัใจ ซึง่ชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยทีเ่ชือ่ว่าเมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสม

ปรารถนาทนัใจ นําทา่นขอพรเทพฯกระซบิ 

 

วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ นําดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะเทพ

ทันใจ ซึง่ทา่นจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนัน้ก็ใหท้า่นนําเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) 

ไปใสม่อืของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้ 

 

จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชีข้องเทพทนัใจ ทา่นก็จะสมตามความปราถนาทีข่อไว ้

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดับารม ี(พระเกศามชีวีติ) สกัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้  

องคพ์ระเกศาธาต ุเมือ่นํามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลือ่นไหวได ้และทีว่ดัยังเป็นทีเ่ก็บพระบรมสารรีกิธาตุ

ของพระโมคาลา พระสารบีตุร และพระอารหันตอ์กีดว้ย 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (เป็ดปกัก ิง่+สลดักุง้มงักร)   

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําท่านเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงที ่ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พม่ายังคงเป็นอาณานิคมของ

ประเทศอังกฤษ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพื้นเมอืงมากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลัก 

พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมอืง เครือ่งเงนิ ไขมุ่ก และหยกพม่า (ตลาดสกอ๊ตปิดทุก

วนัจนัทร)์ 

นําท่านชม วดัพระหนิอ่อน  ซึง่เป็นพระพุทธรูปทีแ่กะสลักจากหนิอ่อนทีม่ี

ขนาดใหญท่ีส่ดุในพมา่  

นําท่านชม ชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองของพม่า มสีขีาวเผือกตลอด

ทัง้ตวัถกูตอ้งตาม คชลกัษณะของชา้งเผอืกทกุประการ 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบนิย่างกุง้ เพื่อ เดินทางกลับ

กรุงเทพฯ 

21.00 น.  ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 4239 



22.55 น.  คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ  

โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

****  สาํหรบัลกูคา้ทีจ่องทวัรพ์มา่เดนิทางชว่งวนัหยดุสงกรานตต์ ัง้แต ่11-21 เมษายน 2561 

**** 

ภตัตาคารอาหารเป็ดปกัก ิง่+กุง้มงักร / พระราชวงับเุรงนอง / ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิาร 

โปรแกรมทวัรจ์ะมกีารปรบัเปลีย่นรา้นอาหารและสถานทีเ่ทีย่วอืน่ทีเ่ปิดใหบ้รกิารตามความ

เหมาะสม 

 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่

อากาศยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพํิานกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้

ต ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซี่าเขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท** 

พมา่ สดุจ๊าต..ยา่งกุง้ 2 วัน 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่/ เด็ก 

1 ทา่น 

เด็กทารก   

1 ทา่น 

Join Land 

1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

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

26-27 เมษายน 2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

27-28 เมษายน 2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

28-29 เมษายน 2561 7,996 1,500 5,996 1,500 

29-30 เมษายน 2561 6,991 1,500 5,591 1,500 

30 เมษายน 2561 – 01 

พฤษภาคม 2561 

7,556 1,500 5,556 1,500 

01-02 พฤษภาคม 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

03-04 พฤษภาคม 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

04-05 พฤษภาคม 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

05-06 พฤษภาคม 2561 7,591 1,500 5,591 1,500 

06-07 พฤษภาคม 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

09-10 พฤษภาคม 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

10-11 พฤษภาคม 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

11-12 พฤษภาคม 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

13-14 พฤษภาคม 2561 7,591 1,500 5,591 1,500 

14-15 พฤษภาคม 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 



17-18 พฤษภาคม 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

18-19 พฤษภาคม 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

19-20 พฤษภาคม 2561 7,591 1,500 5,591 1,500 

23-24 พฤษภาคม 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

24-25 พฤษภาคม 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

25-26 พฤษภาคม 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

26-27 พฤษภาคม 2561 7,591 1,500 5,591 1,500 

27-28 พฤษภาคม 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

28-29 พฤษภาคม 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

29-30 พฤษภาคม 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

01-02 มถินุายน 2561 7,491 1,500 5,591 1,500 

02-03 มถินุายน 2561 7,491 1,500 5,591 1,500 

03-04 มถินุายน 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

06-07 มถินุายน 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

07-08 มถินุายน 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

08-09 มถินุายน 2561 7,491 1,500 5,591 1,500 

09-10 มถินุายน 2561 7,491 1,500 5,591 1,500 

10-11 มถินุายน 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

13-14 มถินุายน 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

14-15 มถินุายน 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

15-16 มถินุายน 2561 7,491 1,500 5,591 1,500 

16-17 มถินุายน 2561 7,491 1,500 5,591 1,500 

17-18 มถินุายน 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

20-21 มถินุายน 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

21-22 มถินุายน 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

22-23 มถินุายน 2561 7,491 1,500 5,591 1,500 

27-28 มถินุายน 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

28-29 มถินุายน 2561 6,991 1,500 4,991 1,500 

29-30 มถินุายน 2561 7,491 1,500 5,591 1,500 

30มถินุายน–01กรกฎาคม2561 7,491 1,500 5,591 1,500 

** เด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] ผูป้กครองจะตอ้งนําสจูบิตัร

ฉบบัจรงิไปยนืยนัทีห่นา้เคารเ์ตอรเ์ช็คอนิพรอ้มพาสปอรต์ของเด็กทารก

ดว้ย** 



*** ราคานี ้เป็นราคาโปรโมชัน่ ไมม่รีาคาเด็ก 2-11 ปี *** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามคามเหมาะสมของสภาพอากาศ ** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

ฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนัจํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. (Nok Air) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ํานาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

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

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

ประกนัเสรมิสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  



ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

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

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

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

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น้ําดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, 

ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่ากําหนด,  ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมคี่าทีส่ญูหายในระหว่างการ

เดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพม่าสําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตติอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพม่ามคีา่ธรรมเนียม 1,600 

บาทต่อท่าน และค่าบริการยืน่วซี่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่า 5-7 วันทําการ ยกเวน้ หนงัสอื

เดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศพมา่ ในกรณีเร่งดว่น 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาํหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ 1,000 บาท ตอ่ท่าน/ทรปิ /ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความ

ประทบัใจ) 

10. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 %  

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

กรุณาชาระเงินเตม็จานวน / ท่าน หลงัจากการจองภายใน 36 ชัว่โมง โดยโอนเงินเขา้บญัชี   
ธนาคาร  ไทยพาณชิย์ (สาขา หน่ึงพัน)  
ช่ือบัญชี  นายโสฬส ศิริวลัลภ  
เลขทีบ่ัญชี  175-239584-6 (ออมทรัพย์)  

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตทีต้่องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อย
กว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง  

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาในวนัเวลาทาการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปี
นั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาการของทางบริษทั  

  ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ใหเ้รียบร้อยก่อนกาหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งสารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกั
และตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั  

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  



2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 6,991-7,591 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง
อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเครือ่งบนิคา่

หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทาง
ได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํา

มาแลว้ ทางบริษัทฯ คนืค่าทัวร์หรือมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบริการยื่นวซี่า,ค่าวซี่า และ
คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทาง

เมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็น
กรณีไป 

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรือไม่วา่ดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลการเดนิทาง 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได ้

ดําเนนิการ     ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ

บนิเทา่นัน้ 
2. ทางบรษัิทไดส้ํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่
สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 
4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   

กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปัีญหา เชน่  
สามารถเปิดประตฉุูกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ

อํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบาง

โรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

เอกสารการขอวซีา่พมา่(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัทําการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

-ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

-หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รูปถา่ย 



-รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จํานวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติก๊เกอรใ์ช้

ไมไ่ด)้ และกรุณาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลงัรูป 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

-พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทับใหแ้นบมาในเลม่

พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทุกกรณี ** 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่ง

ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่

จากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่

จําตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณี

ทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีาร

ปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมี

การเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว 

บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

 

 


