
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

เดินทางสู่ประเทศพม่า โดยสายการบิน NOK AIR  
ไหว้พระ 9 วดั เพ่ือเป็นศิริมงคลกบัชีวติ สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพม่า) 
ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพทุธรูปทองค า ที ่เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรที ่วดัพระเขีย้วแก้ว 

ขอพรหลวงพ่องาทตัย ีพระพทุธรูปปางมารวชัิย ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย์ 
พกัดี 4 ดาว BEST WESTERN GREEN HILL HOTEL หรือ HOTEL GRAND UNITED 

 

ก าหนดเดนิทาง : เมษายน-มิถุนายน 2561 



 

 
 
04.00 น. พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน

นกแอร์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางใหก้บัท่าน 
06.30 น.  ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่DD4230 
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวลา

ท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง)  น าท่านขอพรท่ี วัดพระเขี้ยวแก้ว พระเข้ียวแกว้ท่ีน่ี
ไดม้าจากศรีลงักาตั้งแต่สมยัของพระเจา้บุเรงนอง นบัเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของยา่งกุง้ เป็นหน่ึง
ในวดัท่ีตอ้งไปสักการะเม่ือมาเยอืนยา่งกุง้ ตวัวดัมีรูปทรงแปดเหล่ียมท่ีสวยงาม รวมถึงขา้งในท่ีประดิษฐ์
สถานพระเข้ียวแกว้ก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพุกาม  น าท่านสักการะ พระเจดีย์กาบาเอ เป็นเจดียท์รงกลม 
มีทางเขา้ทั้งหมดห้าดา้น ทุกด้านจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทกัษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มดว้ย
ทองค าองคเ์ล็กๆอีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจา้ทั้ง 28 องค์ มีความสูงและเส้นผา่ศูนยก์ลาง
คือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุนายกคนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานท่ีสังคายนาพระไตรปิฎก ในปี 
ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทิศพระเจดียอ์งคน้ี์เพื่อให้เกิดการสร้างสันติภาพข้ึนในโลก ภายในองคพ์ระเจดีย์
บรรจุพระบรมธาตุ มีพระอรหันต์สาวกองคส์ าคญัสององค ์มีพระพุทธรูปองค์พระประธานท่ีอยู่ขา้งใน
หล่อดว้ยเงินบริสุทธ์ิมีน ้าหนกั กวา่ 500 กิโลกรัม  
 
 
 
  
 
 

หลงัจากนั้นน าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีมีความ
สวยงามท่ีสุดและดวงตาสวยท่ีสุดของประเทศพม่า  ท่ีบริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพส่ิง อนัลว้นเป็น
ม่ิงมงคลสูงสุด  ประกอบดว้ยลายลกัษณะธรรมจกัรขา้งละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้ม
ดว้ยรูปอฎัจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย  
 
 
 
 

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

วนัแรก       กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ย่างกุ้ง –วดัพระเขีย้วแก้ว  – เจดีย์กาบาเอ  – พระพทุธไสยาสน์
เจาทตัย(ีพระนอนตาหวาน) – พระงาทตัย ี – เจดย์ีมหาวชิยะ  – เจดีย์ชเวดากอง 

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


จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี ซ่ึงมีพระพุธรูปองคใ์หญ่ คือหลวงพ่องาทตัจี แปลวา่ หลวงพ่อท่ีสูง
เท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย  ์เคร่ืองทรงเป็น
โลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้ักแกะสลกัทั้งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบ
มาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑเลย)์  จากนั้นน าท่านนมสัการ มหาวิชยเจดีย์ 
อยูติ่ดกบัเจดียช์เวดากองทางทิศใต ้เจดียม์หาวชิยเจดียถู์กสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2523 มีความเช่ือของชาวเมือง
วา่ มีพระเกศาธาตุอีกสองเส้น ภายในเจดียมี์หอ้งโถงท่ีใหญ่มาก เพดานเป็นทอ้งฟ้า ผนงัรอบๆเป็นภาพตน้
โพธ์ิ มีภาพพุทธประวติัของพระพุทธเจา้ ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูป 8 องค์ จึงท าให้ท่ีมหาเจดีย์
แห่งน้ีเป็นท่ีนับถือของชาวเมือง และนักเท่ียวมาสักการะกราบไหวบู้ชากันอย่างเนืองแน่น น าท่าน
สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดียคู์่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดียท์องค าท่ีงดงาม ตั้งเด่นเป็น
สง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดบัด้วยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบุษราคมัอีก 
2,317 เม็ด  มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่น ้ าหนกัถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้
ทองค าแทตี้เป็นแผน่ปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองค าท่ีใชใ้นการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์
แห่งน้ีมากมายมหาศาลกว่าทองค าท่ีเก็บอยู่ในธนาคารชาติองักฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์าย
ลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นบัร้อยองค ์มีซุม้ประตูส่ีดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและ
พลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจา้จ  านวน 8 เส้น เป็นพระ
ธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาวพม่า และ
ชาวต่างชาติพากนัสักการะทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย ณ ท่ีแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม
อยา่งน่าอศัจรรย ์ไม่วา่จะเป็นความงามของวหิารทิศท่ีท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้น
เป็นชั้นๆ ท่ีเรียกวา่ พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดีย ์ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับให้ประชาชน
มากราบไหวบู้ชา  
 

 

 

 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
 ที่พัก  โรงแรม  BEST WESTERN GREEN HILL /  HOTEL GRAND UNITED (AHLONE)  หรือ
 เทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

 
 
 

น าท่านนมสัการ เจดีย์โบตะทาวน์  ซ่ึงโบตะทาวน์ แปลวา่ เจดียน์ายทหาร 1000 นาย ไดส้ร้างเจดียโ์บตะ
ทาวน์น้ีและทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้1 เส้น ก่อนท่ีจะน าไปบรรจุท่ีเจดียช์เวดากองและเจดียส์ าคญัอ่ืนๆ เม่ือ

วนัทีส่อง        เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – วัดบารมี – ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต – วัดพระหินอ่อน -                         

  ช้างเผือก - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ 



เดินเขา้ไปในเจดียส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ยา่งใกลชิ้ด  นอกจากน้ียงัมีส่ิงท่ีน่าชมภายในบริเวณ
รอบๆเจดีย์ คือ พระพุทธรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยท่ีมี  
ลกัษณะงดงามยิ่งนกั ตามประวติัวา่เคยประดิษฐานอยูใ่นพระราชวงัมณัฑะเลย ์คร้ังเม่ือพม่าตกเป็นอาณา
นิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคล่ือนยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑ์กลัป์กตัตาในอินเดีย ท าให้รอดพน้จากระเบิด
ของฝ่ายพนัธมิตรท่ีถล่มพระราชวงัมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์น้ีถูกจัดแสดงท่ี
พิพิธภณัฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และดา้นซ้ายมือจะเป็นรูปป้ัน นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาวพม่า
รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยท่ีเช่ือวา่เม่ืออธิษฐานส่ิงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ น าท่าน
ขอพรเทพฯกระซิบ วิธีการสักการะเทพทันใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือ
ผลไมอ่ื้นๆมาสักการะเทพทนัใจ ซ่ึงท่านจะชอบมาก (บริเวณวดัจะมีขาย) จากนั้นก็ใหท้่านน าเงินเงินบาท 
(แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้
จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของเทพทนัใจ ท่านก็จะสมตามความปราถนาท่ีขอไวจ้ากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) สักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ องคพ์ระเกศาธาตุ เม่ือน ามาวาง
บนจานแกว้ จะสามารถเคล่ือนไหวได ้และท่ีวดัยงัเป็นท่ีเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระโมคาลา พระสา
รีบุตร และพระอารหนัตอี์กดว้ย 
 
 
 

 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมังกร)  
จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ี ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซ่ึงสร้างเม่ือคร้ังพม่ายงัคงเป็นอาณานิคม
ของประเทศองักฤษ ให้ท่านไดเ้ลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้
แกะสลกั พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพื้นเมือง เคร่ืองเงิน ไข่มุก และหยกพม่า 
(ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์) น าท่านชม วดัพระหินอ่อน  ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในพม่า น าท่านชม ช้างเผือก ท่ีเป็นช้างคู่บา้นคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตวั
ถูกตอ้งตาม คชลกัษณะของชา้งเผอืกทุกประการ 
 

 

 

 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง เพ่ือ เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

21.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่DD 4239 



22.55 น.  คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 
******** โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม******** 

 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

** ส าหรับลูกค้าทีจ่องทวัร์พม่าเดินทางช่วงวนัหยุดสงกรานต์ตั้งแต่ 11-21 เมษายน 2561** 
ภัตตาคารอาหารเป็ดปักกิง่+กุ้งมังกร / พระราชวงับุเรงนอง / ตลาดสก๊อตจะปิดให้บริการ 

โปรแกรมทวัร์จะมีการปรับเปลีย่นร้านอาหารและสถานที่เทีย่วอ่ืนทีเ่ปิดให้บริการตามควาเหมาะสม 
**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวซ่ีาเข้าออกปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีา

เพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท** 
 

พม่า สุดจ๊าต..ย่างกุ้ง 2 วนั 
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เดก็ 

1 ท่าน 
เด็กทารก   
1 ท่าน 

Join Land 
1 ท่าน 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

04-05 เมษายน 2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

05-06 เมษายน 2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

06-07 เมษายน 2561 7,996 1,500 5,996 1,500 

07-08 เมษายน 2561 7,996 1,500 5,996 1,500 

12-13 เมษายน 2561 7,996 1,500 5,996 1,500 

13-14 เมษายน 2561 8,996 1,500 6,996 1,500 

14-15 เมษายน 2561 8,996 1,500 6,996 1,500 

15-16 เมษายน 2561 7,996 1,500 6,996 1,500 

18-19 เมษายน 2561 6,996 1,500 5,556 1,500 

19-20 เมษายน 2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

20-21 เมษายน 2561 6,996 1,500 4,996 1,500 

21-22 เมษายน 2561 7,996 1,500 5,996 1,500 

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 7,556 1,500 5,556 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 มิถุนายน 2561 7,491 1,500 5,591 1,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบ] 1,500 บาท / ท่าน *** 
*** ราคานี ้เป็นราคาโปรโมช่ัน ไม่มีราคาเด็ก 2-11 ปี *** 

 

หมายเหตุ : ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน ** 
ค่าทปิหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพงึพอใจในการบริการของ หัวหน้าทวัร์ 

** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

 บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่
อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 

 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ
ไม่สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

 บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
(โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัภาวะอากาศ และเหตุ
สุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ 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  

 



อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นนักท่องเท่ียว ( ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (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   รักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 

ประกนัเสริมส าหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ ** 

 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท (ระยะเวลา 1-7 วนั) 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท (ระยะเวลา 8-10 วนั) 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 (รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท) 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 (รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ(มินิบาร์, น ้ าด่ืม, บุหร่ี, เหลา้, เบียร์ ฯลฯ),  ค่าโทรศพัท ์

, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่าก าหนด,  ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการ
เดินทางเป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่าส าหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 
1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยืน่วซ่ีา 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซ่ีา 5-7 วนัท าการ  
ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กมัพูชา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส์ ไม่ต้องย่ืนวซ่ีา 

 ค่าหอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 
 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศพม่า ในกรณีเร่งด่วน 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาส าหรับผูเ้ดินทางชาวต่างชาติและผูถื้อเอกสารต่างดา้ว 



 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทปิพนักงานขับรถ (วนัละ 500 บาท ต่อท่าน) ทปิหัวหน้าทวัร์ (ตามความประทบัใจ) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
 กรุณาช าระเงินเตม็จ านวน / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 36 ชัว่โมง โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

 ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
 ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 
 เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตที่ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง  

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

 ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและ
ตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 6,996-7591 บาท 
 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
 ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทาง
อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 กรณเีจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัว๋
เคร่ืองบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ี
ไม่สามารถเดินทางได ้

 กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ า
มาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า 
และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการใน



ส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ี
เกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

 กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 กรณีวซ่ีาผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่วา่ดว้ย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตุผลใดๆ 
ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลการเดินทาง 
 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 โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการ
บิน   ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา 
เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม)  
ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 

เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (SINGLE) 

และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนัและ
บางโรงแรมอาจมีห้องพกัแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม 

2. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

เอกสารการขอวซ่ีาพม่า(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติทีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 



โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วนัท าการ 

 หนังสือเดินทาง (Passport)  
-ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง  
-หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 4 หน้า 
 รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิ้ว จ านวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่าน้ัน ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) 
และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 
 ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทบัให้แนบมา
ในเล่มพาสปอร์ตดว้ย 
**ในกรณีทีม่ีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพ่ือป้องกนัการสูญหายหากแนบมาแล้วเกดิการสูญ

หายทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในทุกกรณ ี** 
 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนั
เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, 
การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, 
รถไฟ , พาหนะท้องถ่ินตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับสถาน
เอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ 
แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูก
ปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 
เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการ
เดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึง
ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 


