
 
 
 
 

 

 

 

ยา่งกุง้ ทนัใจ สมปรารถนา ไหวพ้ระเต็มวนั  

สายการบนินกแอร ์DD 
 
 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สกัการะมหาเจดยีช์เวดากอง (1 ใน 5 สงิศกัดสิทิธขิองพมา่)  
 ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพุทธรปูทองคํา ท ีเจดยีโ์บตาทาวน ์
 ขอพรหลวงพอ่งาทตัย ีพระพทุธรปูปางมารวชิยั ทรงเครอืงแบบกษตัรยิ ์
 สกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระนอนตาหวาน) 
 สกัการะวดัพระหนิออ่น 
 ชอ้ปปิงสนิคา้พนิมอืง แบบจุใจ ณ ตลาดสกอ๊ต 
 อมิอรอ่ยกบัอาหารเลศิรส เป็ดปกักงิ+สลดักุง้มงักร 
 ไหวพ้ระ 5 วดั เพอืเป็นศริมิงคลกบัชวีติและครอบครวั 
 ทาํบุญเต็มอมิ บนิเชา้-กลบัดกึ  

       
 

เรมิเพยีง4,999.- 

                ราคาทวัร+์ตวัเครอืงบนิ 
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       กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัท ี 4 / 25 เม.ย.62 4,999.- 

วนัท ี 20 /21 / 28 เม.ย.62 5,555.- 

วนัท ี 8 พ.ค.62 4,999.- 

วนัท ี4 พ.ค.62  5,555.- 
 
 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทยีง คํา  

1. 

กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ – เจดยีช์เวดากอง – พระ
พทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระนอนตาหวาน) – เจดยีโ์บตะทาวน ์
(เทพทนัใจ) – พระงาทตัย-ี ตลาดสกอ๊ต – วดัพระหนิออ่น- 
ดอนเมอืง 

✈ O ✈ x 

 
 
 

     

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัท ี1: 
กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ – เจดยีช์เวดากอง – พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระนอน
ตาหวาน) – เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) – พระงาทตัย-ี ตลาดสกอ๊ต – วดัพระหนิออ่น- 
ดอนเมอืง 

 
04.00 น. 

พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชนั 3 เคานเ์ตอร ์สายการ
บนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทยีวบนิท ีDD4230 (ไมม่อีาหารบนเครอืง/ไมม่นีาํหนกั
กระเป๋าสําหรบัโหลดใตเ้ครอืง ) 

07.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้  
(เวลาทอ้งถนิทเีมยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครงึชวัโมง) 

 
 

นําท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงพม่า (1 ใน 5 สงิศักดสิทิธขิองพม่า) 
เป็นเจดียท์องคําทงีดงาม ตังเดน่เป็นสง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสูง 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 
เม็ด ทับทมิ นิล และบุษราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหาเจดยี์ชเวดากองมีทองคําโอบหุม้อยู่นําหนักถงึ 1,100 
กโิลกรัม โดยชา่งชาวพมา่ จะใชท้องคําแทต้เีป็นแผน่ปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ ว่ากันว่าทองคําทใีชใ้นการกอ่สรา้ง
และซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนมีากมายมหาศาลกว่าทองคําทเีก็บอยูใ่นธนาคารชาตอิงักฤษเสยีอกี  รอบๆ
ฐานพระมหาเจดีย์รายลอ้มดว้ยเจดีย์องค์เล็กๆ นับรอ้ยองค์ มีซุม้ประตูสีดา้น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์
ประกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดยี์ไดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุธเจา้
จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจําปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า ซงึมทัีง
ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทังกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแห่งนีมี
สถาปัตยกรรมทสีวยงามอย่างน่าอัศจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิททํีาเป็นศาลาโถงครอบดว้ย
หลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชนัๆ ทเีรยีกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธาน
สําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา  
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    วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์

 
เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางสนั พยานาค 
  

คาํสวดบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 
 

เป็นพระธาตปุระจาํคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคีําสวดบูชาดงัน ี
ชมพทูเีป  วะระฐาเน  สงิคตุตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกสุนัธงั  สุวณัณะทณัฑงั  
ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ทตุยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ตะตยิงั  กสัสะปงั  พทุธะจวีะ
รงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ  จะตตุถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ปัญจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  
อะนาคะโต  อตุตะมงั  ธาตโุย อะหงั วนัทามทิรูะโต  ฯ 
 

 หลังจากนันนําทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระนอน
ตาหวาน) ซงึเป็นพระนอนทีมีความสวยงามทีสุดและดวงตาสวย
ทสีุดของประเทศพม่า  ทบีรเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสงิ อัน
ลว้นเป็นมงิมงคลสูงสุด  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละ
องคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 
108 ประการ พระบาทมีลักษณะซอ้นกันซงึแตกต่างกับศลิปะของ
ไทย 
 

          
เทยีง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปกักงิ+สลดักุง้มงักร) 

บา่ย ท่านนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซงึโบตะทาวน์ แปลว่า เจดยี์นายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดยี์โบตะ
ทาวนนี์และทรงนําพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นทจีะนําไปบรรจุทเีจดยีช์เวดากองและเจดยีส์ําคัญอนืๆ เมอืเดนิ
เขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ยา่งใกลช้ดิ  นอกจากนียังมี
สงิทน่ีาชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพุธรูปทองคํา ประดษิฐานใน
วหิารดา้นขวามอื เป็นพระพุธรูปปางมารวชิัยทมีลัีกษณะงดงามยงินัก ตาม
ประวัตวิ่าเคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครังเมือพม่าตกเป็น
อาณานคิมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลอืนยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลป์กัต
ตา ในอิน เดีย  ทํา ให ้รอดพ น้จากร ะ เบิดของ ฝ่ าย พันธมิต รทีถล่ ม
พระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นีถูกจัดแสดงที
พพิธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปปัน นตัโบโบย ี
หรอื “เทพทนัใจ” ซงึชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยที
เชอืว่าเมอือธษิฐานสงิใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ 
 
วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ นําดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน 
กลว้ย หรอืผลไมอ้นืๆมาสกัการะเทพทันใจ ซงึท่านจะชอบมาก (บรเิวณวดั
จะมขีาย) จากนันก็ใหท้า่นนําเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใส่
มอืของเทพทันใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้จากนันก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิวชี
ของเทพทันใจ ท่านก็จะสมตามความปราถนาทขีอไว ้
 
นําทา่นขอพร เทพกระซบิ หรอื อะมาดอวเ์มยีะ ตามตํานานเลา่ว่า เป็นธดิาของพญานาค ทศีรัทธาในพุทธ
ศาสนา จนสนิชวีติไปกลายเป็นนัตทชีาวพม่าเคารพกราบไหวกั้น โดยท่านสามารถกระซบิทขีา้งหูเบาๆ หา้ม
ใหค้นอนืไดย้นิ และนํานํานมไปจ่อไวท้ปีาก บชูาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้
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  จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ี 
ซงึมพีระพุธรูปองคใ์หญ่ คอืหลวงพ่องาทัตจ ีแปลวา่ หลวงพ่อทสีงูเทา่ตกึ 5 ชนั เป็น
พระพุทธรูปปางมารวชิยัทแีกะสลักจากหนิออ่น ทรงเครอืงแบบกษัตรยิ ์เครอืงทรงเป็น
โลหะ สว่นเครอืงประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทงัหมด และสลักป็นลวดลาย
ตา่งๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครอืงสมยัยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย)์ 
 
 
 

 นําทกุทา่นเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงท ี ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต ซงึสรา้งเมอืครังพม่ายังคงเป็นอาณานคิมของ
ประเทศองักฤษ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึพนืเมอืงมากมายในราคาถกู เชน่ ไมแ้กะสลัก 
พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพนืเมอืง เครอืงเงนิ ไข่มกุ และหยกพม่า(ตลาดสกอ๊ตปิด
ทกุวนัจนัทรแ์ละเทศกาลวนัสงกรานต)์ 
 

 

นําทา่นชม วดัพระหนิออ่น หรอื วดัเจา้ดอจ ีประดษิฐาน "พระหนิออ่น" ใหญ่สดุในพมา่ 
ทชีาวพมา่เรยีก "หยก" เป็นพระทสีลักดว้ยหนิออ่นกอ้นเดยีวทงัองคแ์ละมขีนาดใหญ่ทสีดุ
ในพมา่ มหีนัก60ตัน สงู37ฟตุ อยูใ่นหอ้งกระจกแกว้เพอืเป้นการควบคุมอณุหภมู ิไวเ้พอื
ป้องกนัการเสยีหายของหนิออ่นจากการเปลยีนแปลงของอากาศ นมสัการรอยพระพุทธ
บาทจําลองทนํีาหนิ ทเีหลอืจากการแกะสลักพระพุทธรูป 
 

 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพอืเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 

21.00น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทยีวบนิท ีDD 4239(ไมม่อีาหารบนเครอืง/ไมม่ี
นําหนกักระเป๋าสําหรบัโหลดใตเ้ครอืง ) 

22.55น. 
 
คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวสิยัตา่งๆทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 
 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่าํกวา่ 6 เดอืน 

หรอื 180 วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษวา่งอยา่งตํา 6 หนา้  

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
โปรแกรม : พมา่ ทนัใจ สมปรารถนา ไหวพ้ระเต็มวนั สายการบนินกแอร ์DD 
 
 
อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็ก8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) พักเดยีวเพมิ ราคาไมร่วมตัว

เครอืงบนิ 

4 เมษายน 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 
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20 เมษายน 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

21 เมษายน 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

25 เมษายน 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

28 เมษายน 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

4 พฤษภาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- - 3,999.- 

8 พฤษภาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- - 2,999.- 

*** ราคาเด็กทารก (อายไุม่ถงึ 2 ปีบรบูิรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ทา่นละ 3,000 ราคานรีวมรายการทัวร ์ตัวเครอืงบนิ*** 

 

*** ราคาน ีเป็นราคาโปรโมชนัไมม่รีาคาเด็ก 2-11 ปี *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถนิ 

รวม 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร*์** 

 

   เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจ
คน เขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัททีาง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุ
งาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมี
การเปลยีนแปลงได ้ทังนขีนึอยูกั่บภาวะอากาศ และเหตุสดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ
ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5. กรณีทคีณะไมค่รบจํานวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วนักอ่น

การเดนิทาง  
6. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงอืนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
7. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง มฉิะนันทางบรษัิทฯ จะไมข่อรบัผดิชอบ

คา่ใชจ่้ายใดๆ ทงัสนิ  
8. บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทยีวเพยีงลําพงัโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 

1. คา่ตัวเครอืงบนิชนันักทอ่งเทยีว ( Economy Class) ทรีะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวน
วนัจํานวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยททีางสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง 
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  
5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 
7. คา่รถขนึพระธาตอุนิทรแ์ขวน  
8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณเีกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่น

ละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                             RGN-DD016               6 จาก 8 

 

 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%  

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 
1. คา่นําหนักกระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 
3. คา่ใชจ่้ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, ค่าเครอืงดมืทสีงัพเิศษ(มนิบิาร,์ นําดมื, บหุร,ี เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียม

หนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กาํหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋า
เดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

4. คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพมา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยนืวซีา่เขา้ประเทศพมา่มคีา่ธรรมเนยีม 1,600 บาท
ตอ่ทา่น และค่าบรกิารยนืวซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยนืวซีา่ 5-7 วนัทําการ ยกเวน้ หนงัสอืเดนิทางไทย กมัพูชา ลาว เวยีดนาม 
และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยนืวซีา่ 

5. คา่หอ้งพักเดยีวตามอตัรา 
6. คา่นํากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วดั 
7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
8. คา่ทปิมัคคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมัคคเุทศก)์ 
9. คา่ธรรมเนียมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 
10. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถนิและทปิพนักงานขบัรถ รวม 800 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 
 

เงอืนไขการจอง  
 

1. ชําระเงนิค่าทัวรเ์ต็มจํานวน ภายใน 36 ชวัโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ททีดีแูลเสน้ทาง ทนัีงจะยนืยัน
เมอืไดรั้บ เงนิมดัจําแลว้เทา่นัน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  
3. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ท ีกอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง หากออกบัตร

โดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 
4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีวใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์งหมด  
 
การชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนด
เนอืงจากทางบรษิทัตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทพีกัและตวัเครอืงบนิมฉิะนนัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

  
1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืค่าใชจ้า่ยทังหมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
4. สําหรับผูโ้ดยสารทไีม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษิทัฯ

กาํหนดไว ้(10ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระ
ค่าเสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของทา่นไปยัง
คณะตอ่ไปแตทั่งนทีา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
และค่าใชจ้า่ยอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณีทไีม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวร์
หรอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่บรกิารยนืวซีา่,ค่าวซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว
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เครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที
เกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 
9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนอืงจากผูเ้ดนิทางทา่นอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 
10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวน

สทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 
 

 ขอ้มูลเพมิเตมิ  

เรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลอืนวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายสว่นต่าง
ทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนนิการ     ออกตัวเครอืงบนิไปแลว้ (กรณีตัว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน 

2. ทางบรษัิทไดส้ํารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีก
เก็บคา่มดัจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิ  และรอ Refund 
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. นังท ี Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูุกเฉนิ และผูท้จีะนงัตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทสีายการบนิ   กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้มีี
รา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้ (นําหนักประมาณ 20 
กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอน
เวลาทเีช็คอนิเทา่นัน 

เรอืงโรงแรมทพีกั 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ
หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่นจํานวนไม่มากนัก จงึขอสงวน
สทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

  เอกสารการขอวซีา่พมา่(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิไีมไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัทําการ 
 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

- ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  
- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซี่าอยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รูปถา่ย 
- รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นวิ จาํนวน 3 ใบ (ใชร้ปูสพีนืหลงัขาวเทา่นนั ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สตกิเกอรใ์ชไ้มไ่ด)้และกรณุา

เขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลงัรปู 
 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรต์ตา่งชาตทิเีดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทมีตีราประทบัใหแ้นบมาในเลม่พาสปอรต์
ดว้ย 

 
**ในกรณีทมีพีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพอืป้องกนัการสูญหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบในทกุกรณี ** 
 
 
 
 

   ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิงึรว่มเดนิทาง 

 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพีกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที

ทอ่งเทยีวพรอ้มทงัการสัมมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทงันทีางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบใน
อบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพีัก ยานพาหนะ,  อนัเนอืงจากอบุตัเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การ



 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                             RGN-DD016               8 จาก 8 

 

ผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ, 
สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทเีกยีวขอ้งกับสถานเอกอคัรราชทตู 
รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนอืงจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซงึอยูเ่หนอืการควบคมุของ
บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทยีวทังใน หรอื ตา่งประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหต ุ ตาม
เงอืนไขทบีรษัิทฯ ทรีับประกันในกรณีทผีูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิห ้
เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนอืงมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะ
พนืทมีกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืค่าใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีาร
เปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทงัปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนกีารขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะ
ยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซงึรว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 


