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พมา่ บญุพา วาสนาสง่ (ยา่งกุง้) 2 วนั 1คนื 

 สายการบนิแอรเ์อเชยี (FD)  
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• สกัการะมหาเจดยีช์เวดากอง (1 ใน 5 สงิศกัดสิทิธขิองพมา่)  
• ไหวพ้ระขอพร ณ วดัพระเขยีวแกว้   
• ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพุทธรปูทองคํา ท ีเจดยีโ์บตาทาวน ์
• ขอพรหลวงพอ่งาทตัย ีพระพทุธรปูปางมารวชิยั ทรงเครอืงแบบกษตัรยิ ์

 • สกัการะพระเกศาธาตทุวีดับารม ี(พระเกศามชีวีติ) 
• ชอ้ปปิงสนิคา้พนิมอืง แบบจุใจ ณ ตลาดสกอ๊ต 
• อมิอรอ่ยกบัอาหารเลศิรส เป็ดปกักงิ+สลดักุง้มงักร 
• พกัด ี4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรอื Summit Parkview Hotel 
 
 
 
 

 เรมิเพยีง 6,900.- 
รายการทวัร ์+ ตวัเครอืงบนิ 
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          กําหนดการเดนิทาง  
 
วนัท ี: 05-06 / 26-27 พ.ค.62         6,900.- 
วนัท ี: 12-13 พ.ค.62                7,900.- 
วนัท ี: 01-02 / 08-09 / 15-16 / 22-23 / 29-30 ม.ิย.62          7,900.- 
วนัท ี: 02-03 / 09-10 / 16-17 / 23-24 ม.ิย.62            6,900.- 
วนัท ี: 30ม.ิย.62-01 ก.ค.62           7,900.- 
วนัท ี: 07-08 / 14-15 / 21-22 ก.ค.62                6,900.- 
วนัท ี: 06-07 / 13-14 / 20-21 ก.ค.62             7,900.- 
วนัท ี: 27-28 ก.ค.62           8,900.- 
วนัท ี: 04-05 ส.ค.62                 6,900.- 
วนัท ี: 03-04 ส.ค.62                7,900.- 
วนัท ี: 10-11 / 11-12 ส.ค.62               8,900.- 
 
 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทยีง คํา  

1. 
กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง) – ยา่งกุง้-วดัพระเขยีวแกว้ - เจดยีก์า
บาเอ-พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระนอนตาหวาน)-พระ
งาทตัย-ีเจดยีม์หาวชิยะ-เจดยีช์เวดากอง 

✈ O O 

BEST WESTERN 
GREENHILL HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

2. 
เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)-วดับารม-ีตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต –
ดอนเมอืง 

O O ✈ X 

 

โปรแกรมการเดนิทางรมการเดนิทาง 
 

วนัท ี1:  
กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง)-ยา่งกุง้-วดัพระเขยีวแกว้-เจดยีก์าบาเอ-พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยี
(พระนอนตาหวาน)-พระงาทตัย-ีเจดยีม์หาวชิยะ-เจดยีช์เวดากอง 

04.00 น. 
พรอ้มกันณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 3 (อาคาร 1 ) เคานเ์ตอร ์ 2 (ประต ู3) 
โดยมเีจา้หนา้ท…ี คอยใหก้ารตอ้นรับ 

07.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงยา่งกุง้ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทยีวบนิท ีFD251 (ไมม่อีาหารบนเครอืง) 

08.00 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้  
(เวลาทอ้งถนิทเีมยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครงึชวัโมง) 
 

 

นําทา่นขอพรท ีวดัพระเขยีวแกว้  
พระเขยีวแกว้ทนีีไดม้าจากศรีลังกาตังแต่สมัยของพระเจา้บุเรงนอง นับเป็นสงิ
ศักดสิทิธคู่ิบา้นคู่เมอืงของย่างกุง้ เป็นหนงึในวัดทตีอ้งไปสักการะเมอืมาเยอืน
ย่างกุง้ ตัววัดมรูีปทรงแปดเหลยีมทสีวยงาม รวมถงึขา้งในทปีระดษิฐสถานพระ
เขยีวแกว้ก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพุกาม  
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 นําทา่นสักการะ พระเจดยีก์าบาเอ  เป็นเจดยีท์รงกลม มทีางเขา้ทงัหมดหา้
ดา้น ทกุดา้นจะมพีระพุทธรูปประดษิฐานอยูบ่นฐานทักษิณ มพีระพุทธรปูหุม้ดว้ย
ทองคําองคเ์ล็กๆอกี 28 องค ์แทนอดตีสาวกของพระพุทธเจา้ทงั 28 องค ์มี
ความสงูและเสน้ผ่าศูนยก์ลางคอื 34 เมตร สรา้งโดยนายอนุูนายกคนแรกของ
พมา่ เพอืใชเ้ป็นสถานทสีงัคายนาพระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และ
อทุศิพระเจดยีอ์งคน์เีพอืใหเ้กดิการสรา้งสนัตภิาพขนึในโลก ภายในองคพ์ระ
เจดยีบ์รรจุพระบรมธาต ุมพีระอรหันตส์าวกองคส์าํคญัสององค ์มพีระพุทธรูป
องคพ์ระประธานทอียูข่า้งในหลอ่ดว้ยเงนิบรสิทุธมินํีาหนัก กว่า 500 กโิลกรัม   

 

หลังจากนันนําทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระนอนตาหวาน) 
ซงึเป็นพระนอนทมีคีวามสวยงามทสีดุและดวงตาสวยทสีดุของประเทศพมา่  ที
บรเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสงิ อนัลว้นเป็นมงิมงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ย
ลายลกัษณธรรมจักรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ย
รูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลัีกษณะซอ้นกนัซงึแตกตา่งกบั
ศลิปะของไทย  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ี 
ซงึมพีระพุธรูปองคใ์หญ่ คอืหลวงพ่องาทัตจ ีแปลวา่ หลวงพ่อทสีงูเทา่ตกึ 5 
ชนั เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัทแีกะสลักจากหนิออ่น ทรงเครอืงแบบ
กษัตรยิ ์เครอืงทรงเป็นโลหะ สว่นเครอืงประกอบดา้นหลังจะเป็นไมสั้กแกะสลัก
ทงัหมด และสลักป็นลวดลายตา่งๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครอืง
สมยัยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย)์  
 
 
 
 
 

 

จากนันนําท่านนมัสการ มหาวชิยเจดยี ์อยู่ตดิกับเจดยีช์เวดากองทางทศิใต ้
เจดยีม์หาวชิยเจดยีถ์กูสรา้งขนึเมอื พ.ศ.2523 มคีวามเชอืของชาวเมอืงวา่ มี
พระเกศาธาตุอกีสองเสน้ ภายในเจดยีม์หีอ้งโถงทใีหญ่มาก เพดานเป็นทอ้งฟ้า 
ผนังรอบๆเป็นภาพตน้โพธ ิมภีาพพุทธประวัตขิองพระพุทธเจา้ ตรงกลาง
ประดษิฐานพระพุทธรูป 8 องค ์จงึทําใหท้มีหาเจดยีแ์หง่นเีป็นทนัีบถอืของ
ชาวเมอืง และนักเทยีวมาสกัการะกราบไหวบ้ชูากันอยา่งเนืองแน่น 
 
 

 

นําท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงพม่า 
เป็นเจดยีท์องคําทงีดงาม ตังเดน่เป็นสง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสงู 109 
เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  
มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยู่นําหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยช่าง
ชาวพม่า จะใชท้องคําแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ ว่ากันว่าทองคําทใีช ้
ในการกอ่สรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนีมากมายมหาศาลกว่าทองคํา
ทเีก็บอยู่ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ย
เจดีย์องค์เล็กๆ นับรอ้ยองค์ มีซุม้ประตูสีดา้น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์
ประกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยี์ไดบ้รรจุเสน้
พระเกศาธาตุของพระพุธเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจําปีเกดิปีมะเมยี 
และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซงึมทีังผูค้นชาวพม่า และ
ชาวตา่งชาตพิากนัสกัการะทังกลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ทแีห่ง
นีมสีถาปัตยกรรมทสีวยงามอย่างน่าอัศจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิททํีาเป็นศาลาโถงครอบดว้ย
หลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชนัๆ ทเีรยีกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธาน
สําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา
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วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์
 

เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางสนั พยานาค 
 

 
คําสวดบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

 
เป็นพระธาตุประจําคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคีําสวดบูชาดงัน ี
ชมพทูเีป  วะระฐาเน  สงิคุตตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกุสนัธงั  สุวณัณะทณัฑงั  ธาตโุย  ฐสั
สะต ิ ทุตยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ ตะตยิงั  กสัสะปงั  พทุธะจวีะรงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ  
จะตตุถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ปัญจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อตุตะมงั  ธาตโุย 
อะหงั วนัทามทิูระโต  ฯ 
 

คาํ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

ทพีกั 
โรงแรม  Best Western Green Hill / Summit Parkview Hotel  
หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัท ี2:  เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ) – วดับารม ี– ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต–ดอนเมอืง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

ทา่นนมสัการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซงึโบตะทาวน์ แปลว่า เจดยีน์ายทหาร 1000 
นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บตะทาวน์นีและทรงนําพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนทีจะ
นําไปบรรจุทีเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สําคัญอืนๆ เมือเดินเขา้ไปในเจดีย์
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ยา่งใกลช้ดิ  นอกจากนียังมสีงิทน่ีาชมภายใน
บรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพุธรูปทองคํา ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็น
พระพุธรูปปางมารวชิยัทมีลัีกษณะงดงามยงินัก ตามประวัตวิ่าเคยประดษิฐานอยู่
ในพระราชวังมณัฑะเลย ์ครังเมอืพมา่ตกเป็นอาณานคิมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 

ถูกเคลอืนยา้ยไปยังพพิธิภัณฑ์กัลป์กัตตาในอนิเดีย ทําใหร้อดพน้จากระเบดิ
ของฝ่ายพันธมติรทถีล่มพระราชวังมัณฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์
นีถกูจัดแสดงทพีพิธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปปัน 
นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซงึชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบู้ชา 
ดว้ยทเีชอืว่าเมอือธษิฐานสงิใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ  
วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ นําดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย 
หรอืผลไมอ้นืๆมาสักการะเทพทันใจ ซงึทา่นจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) 
จากนันก็ใหท้า่นนําเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่อืของเทพ
ทันใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้ 
นําท่านขอพร เทพกระซบิ หรอื อะมาดอวเ์มยีะ ตามตํานานเล่าว่า เป็นธดิา
ของพญานาค ทศีรัทธาในพุทธศาสนา จนสนิชวีติไปกลายเป็นนัตทีชาวพม่า
เคารพกราบไหวก้นั โดยทา่นสามารถกระซบิทขีา้งหเูบาๆ หา้มใหค้นอนืไดย้นิ และนํานํานมไปจ่อไวท้ปีาก บูชา
ดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้
จากนันก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันวิชขีองเทพทันใจ ทา่นก็จะสมตามความปราถนาทขีอไว ้

 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดับารม ี(พระเกศามชีวีติ) สกัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้  
องคพ์ระเกศาธาตุ เมอืนํามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลอืนไหวได ้และทวีัดยังเป็นทเีก็บพระบรมสารรีกิธาตุ
ของพระโมคาลา พระสารบุีตร และพระอารหันตอ์กีดว้ย 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปกักงิ+สลดักุง้มงักร)  

 

จากนันนําท่านเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงท ีตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต ซงึสรา้งเมอืครังพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของ
ประเทศอังกฤษ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึพนืเมอืงมากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลัก 
พระพุทธรปูไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพนืเมอืง เครอืงเงนิ ไข่มกุ และหยกพมา่  
(ตลาดสกอ๊ตปิดทกุวนัจนัทรแ์ละวนัหยดุสงกรานต)์ 
 

 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพอื เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
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17.30 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทยีวบนิท ีFD254 (ไมม่อีาหารบนเครอืง) 

19.15 น. 
คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ  
และเหตสดุวสิยัตา่งๆทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายุไมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนรีฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นท่าอากาศ
ยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพํิานกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนงึเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซงึจะมผีลบงัคบัใชต้งัแตว่นัท ี11 
สงิหาคม 2558 ทงัน ีหากมกีารเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซีา่เขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพมิอกีทา่นละ 1,000 บาท** 

 
 
โปรแกรม : พมา่ บุญพา วาสนาสง่ (ยา่งกุง้) 2 วนั 1คนื สายการบนิแอรเ์อเชยี (FD)  

อตัตราคา่บรกิาร 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) พักเดยีวเพมิ 

ราคาจอย
แลนด ์

ไมร่วมตวั
เครอืงบนิ 

05-06 พฤษภาคม 2562 6,900.- 6,900.- 6,900.- 1,500.- - 

12-13 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- - 

26-27 พฤษภาคม 2562 6,900.- 6,900.- 6,900.- 1,500.- - 

01-02 มถินุายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- - 

02-03 มถินุายน 2562 6,900.- 6,900.- 6,900.- 1,500.- - 

08-09 มถินุายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- - 

09-10 มถินุายน 2562 6,900.- 6,900.- 6,900.- 1,500.- - 

15-16 มถินุายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- - 

16-17 มถินุายน 2562 6,900.- 6,900.- 6,900.- 1,500.- - 

22-23 มถินุายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- - 

23-24 มถินุายน 2562 6,900.- 6,900.- 6,900.- 1,500.- - 

29-30 มถินุายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- - 

30มถินุายน 2562 – 
01 กรกฎาคม 2562 6,900.- 6,900.- 6,900.- 1,500.- - 
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06-07 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- - 

07-08 กรกฎาคม 2562 6,900.- 6,900.- 6,900.- 1,500.- - 

13-14 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- - 

14-15 กรกฎาคม 2562 6,900.- 6,900.- 6,900.- 1,500.- - 

20-21 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- - 

21-22 กรกฎาคม 2562 6,900.- 6,900.- 6,900.- 1,500.- - 

27-28 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- - 

28-29 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- - 

03-04 สงิหาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- - 

04-05 สงิหาคม 2562 6,900.- 6,900.- 6,900.- 1,500.- - 

10-11 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- - 

11-12 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- - 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 2,500 บาท / ทา่น *** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก*์** 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** แจกนําดมืวนัละ 2 ขวด ผา้เย็นวนัละ 2 ผนื ** 

 
   เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะไมร่ับผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอื
กองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัททีาง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่
การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของการ
เดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะ
คํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5. กรณีทคีณะไมค่รบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 

วนักอ่นการเดนิทาง  
6. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงอืนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
7. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง มฉิะนันทางบรษัิทฯ จะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ  
8. บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทยีวเพยีงลําพงัโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 

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

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่นําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways, Nok Air)  
4. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง 
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5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  
6. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 
7. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 
8. คา่รถขนึพระธาตอุนิทรแ์ขวน  
9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
10. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณเีกดิอบุตัเิหตวุงเงนิ

ทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 
 

** 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. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ(มนิบิาร,์ นําดมื, บหุร,ี เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, 

คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจาก
โรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพมา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยนืวซีา่เขา้ประเทศพมา่มคีา่ธรรมเนยีม 
1,600 บาทต่อทา่น และคา่บรกิารยนืวซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยนืวซีา่ 5-7 วนัทําการ ยกเวน้ หนงัสอืเดนิทางไทย 
กมัพูชา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยนืวซีา่ 

4. คา่หอ้งพักเดยีวตามอตัรา 
5. คา่นํากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วดั 
6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มคัคเุทศก)์ 
8. คา่ธรรมเนียมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 
9. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถนิและทปิพนักงานขบัรถ (1,500  บาท ตอ่ทา่น ตอ่ทรปิ) ทปิหัวหนา้ทัวร ์(ตามความประทับใจ) 

 

 
เงอืนไขการจอง  

 
1. ชําระเงนิเต็มจํานวนคา่ทัวรภ์ายใน 36 ชวัโมงหลังการจอง(อาจเปลยีนแปลงได)้ โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ททีดีแูล

เสน้ทาง ทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้ับ เงนิมดัจําแลว้เทา่นัน 
2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  
3. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ท ีกอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง หากออก

บตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ 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  เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
4. สําหรับผูโ้ดยสารทไีม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 
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5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษิทั
ฯกาํหนดไว ้(10ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระ
ค่าเสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของทา่นไปยัง
คณะตอ่ไปแตทั่งนทีา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
และค่าใชจ้า่ยอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณีทไีม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวร์
หรอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่บรกิารยนืวซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว
เครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิ
ทเีกดิขนึแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

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 หากตอ้งการเคลือนวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายสว่น
ตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็และการจัดทนีังของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนนิการ     ออกตัวเครอืงบนิไปแลว้ (กรณีตัว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน 

2. ทางบรษัิทไดส้ํารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตัวเครอืงบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิาร
เรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

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

4. นังท ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทสีายการบนิ   กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้มี ี
รา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้ (นําหนกัประมาณ 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 วนัทาํการ 
 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 หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบในทกุกรณี ** 
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   ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิงึรว่มเดนิทาง 

 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจดันําสัมมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพีัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที

ทอ่งเทยีวพรอ้มทงัการสัมมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทงันทีางบรษัิทฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบ
ในอบุตัเิหตุหรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพีกั ยานพาหนะ,  อนัเนอืงจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภัีย, 
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของ
เทยีวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทเีกยีวขอ้งกบัสถาน
เอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อีํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจ่ําตอ้งแสดงเหตผุล เนอืงจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซงึอยู่
เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทยีวทังใน หรอื ตา่งประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และ
ประกนัอบุัตเิหต ุ ตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ ทรีับประกนัในกรณีทผีูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/
หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนอืงมาจากความประพฤต ิ พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการ
ความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพนืทมีกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีด
ดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทงันกีารขอสงวน
สทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซงึรว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

 


