
 

 

 

รหัสทัวร B2B1900680 
ทัวรพมา บุญผลา ทันใจ ไหวพระเต็มวัน 1 วัน (DD) 
สักการะมหาเจดียชเวดากอง  
ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคํา ที่ เจดียโบตาทาวน 
ขอพรหลวงพองาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย 
สักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) 
ชอปปم�งสินคาพ้ินมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสกอต 
 

 
 

 

 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง)-ยา่งกุง้-เจดยีช์เวดากอง 

-พระพทุธไสยาสนเ์จาทัตย ี(พระนอนตาหวาน) -เจดยี์

โบตะทาวน ์(เทพทันใจ) -พระงาทัตย-ีตลาดสกอ๊ต -วดั

พระหนิออ่น- ดอนเมอืง 

โดยสายการบนินกแอร ์[DD] 

เดนิทาง: เมษายน-กนัยายน 62 

ราคาเร ิ�มตน้เพยีง 4,999.- 

 

 



 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

  

วนัที�  25 เม.ย62 4,999.- 

วนัที� 20 / 21 / 28 เม.ย.62 5,990.- 

วนัที� 3 / 8 พ.ค.62 4,999.- 

วนัที�  4/5/11 / 12/ 19/ 25/ 26พ.ค.62  5,990.- 
 
วนัที� 1/ 2/ 8/ 15/ 16/ 22/ 23/ 29/30 ม.ิย.62 
 

5,990.- 

วนัที� 7 ม.ิย.62 5,555.- 

วนัที� 13/ 19ม.ิย.62 4,999.- 
 
วนัที� 5 / 12  ก.ค.62 
 

5,555.- 

 
วนัที�  11  ก.ค.62  4,999.- 
 
วนัที� 26 ก.ค.62 
 

5,990.- 

วนัที� 2 / 9 / 23 / 30 ส.ค.62 5,555.- 

วนัที� 3 / 4 / 17 / 18 / 24 / 25 / 31 ส.ค.62 5,990.- 

วนัที� 5 / 11/ 19/ 25/ 26 ก.ย.62 5,555.- 

วนัที� 7/ 8/ 14/ 15/ 21/ 22/ 28/ 29 ก.ย.62 5,990.- 
 
 

 

 

 

 

 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 

กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ – เจดยีช์เวดากอง – 
พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระนอนตาหวาน) – เจดยี ์
โบตะทาวน ์(เทพทนัใจ) – พระงาทตัย-ี ตลาดสกอ๊ต – 
วดัพระหนิออ่น- ดอนเมอืง 

✈       �       ✈  



 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 
กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ – เจดยีช์เวดากอง – พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี
(พระนอนตาหวาน) – เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) – พระงาทตัย-ี ตลาดสกอ๊ต – 
วดัพระหนิออ่น- ดอนเมอืง 

04.00 น. พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ั�น 3 
เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวก
จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

06.30 น. 
 
07.35 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง 
 
 
 
 

ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เที�ยวบนิที� DD4230 (ไมม่อีาหารบน
เครื�อง และไมม่นีําหนกักระเป๋าโหลดใตเ้ครื�อง) 
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรยีบรอ้ย
แลว้ (เวลาทอ้งถิ�นที�เมยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึ�งช ั�วโมง) 

นําท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงพมา่ (1 ใน 5 สิ�ง
ศักดิ�สทิธิ�ของพมา่) เป็นเจดยีท์องคําที�งดงาม ตั �งเดน่เป็นสงา่อยูก่ลางเมอืงยา่งกุง้ มคีวาม
สงู 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และบุษราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหา
เจดยีช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยู่นํ�าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพม่า จะใช ้
ทองคําแทต้เีป็นแผน่ปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองคําที�ใชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซม
พระมหาเจดยีแ์ห่งนี�มากมายมหาศาลกว่าทองคําที�เก็บอยูใ่นธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  
รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตสูี�ดา้น ยอดฉัตร
องคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุ
เสน้พระเกศาธาตุของพระพุธเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจําปีเกดิปีมะเมยี และยัง
เป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสุดของพมา่ ซึ�งมทีั �งผูค้นชาวพมา่ และชาวต่างชาตพิากัน
สักการะทั �งกลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ที�แห่งนี�มสีถาปัตยกรรมที�สวยงาม
อยา่งน่าอัศจรรย ์ไมว่่าจะเป็นความงามของวหิารทศิที�ทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคา
ทรงปราสาทซอ้นเป็นชั �นๆ ที�เรยีกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐาน
พระประธานสําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา  

คาํสวดบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจาํคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคีาํสวดบชูาดงันี� 

ชมพูทเีป  วะระฐาเน  สงิคตุตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกสุนัธงั  สุ
วณัณะทณัฑงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ทตุยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตโุย  ฐสั
สะต ิ ตะตยิงั  กสัสะปงั  พทุธะจวีะรงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ  จะตตุถงั  โคตะมะ อฎัฐะ
เกศะ  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ปญัจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อตุตะมงั  ธาตโุย 
อะหงั วนัทามทิรูะโต  ฯ 
 
หลังจากนั�นนําทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระนอนตาหวาน) ซึ�งเป็นพระ
นอนที�มคีวามสวยงามที�สดุและดวงตาสวยที�สดุของประเทศพมา่  ที�บรเิวณพระบาทมี
ภาพวาดรปูสรรพสิ�ง อนัลว้นเป็นมิ�งมงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละ
องคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรปูอฎัจตุรสตกมงคล 108 ประการ พระบาท
มลีักษณะซอ้นกนัซึ�งแตกตา่งกบัศลิปะของไทย 
 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปกัก ิ�ง+สลดักุง้มงักร) 
 
 
 

 

 

 



 

 

บา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.00น. 
 
22.55น. 

ท่านนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซ ึ�งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดยีน์ายทหาร 1,000 นาย ได ้
สรา้งเจดยีโ์บตะทาวน์นี�และทรงนําพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ กอ่นที�จะนําไปบรรจุที�เจดยีช์เว
ดากองและเจดยีสํ์าคัญอื�นๆ เมื�อเดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ยา่ง
ใกลช้ดิ  นอกจากนี�ยังมีส ิ�งที�น่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองคํา 
ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพุธรูปปางมารวชิัยที�มลีักษณะงดงามยิ�งนัก ตาม
ประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั �งเมื�อพม่าตกเป็นอาณานิคม
องักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลื�อนยา้ยไปยงัพพิธิภณัฑก์ลัป์กตัตาในอนิเดยี ทําใหร้อดพน้
จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรที�ถลม่พระราชวงัมณัฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรปูองค์
นี�ถกูจัดแสดงที�พพิธิภณัฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรปูปั�น นตัโบโบ
ย ีหรอื “เทพทนัใจ” ซึ�งชาวพมา่รวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยที�เชื�อว่าเมื�อ
อธษิฐานสิ�งใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ 

วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ นําดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือ
ผลไมอ้ื�นๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ�งท่านจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนั�นก็ให ้
ท่านนําเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่อืของเทพทันใจ 2 ใบ ไหวข้อพร
แลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้จากนั�นก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ�วชี�ของเทพทันใจ 
ทา่นก็จะสมตามความปราถนาที�ขอไว ้

นําท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเ์มี�ยะ ตามตํานานเล่าว่า เป็นธิดาของ
พญานาค ที�ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ�นชวีติไปกลายเป็นนัตที�ชาวพมา่เคารพกราบไหว ้
กนั โดยท่านสามารถกระซบิที�ขา้งหเูบาๆ หา้มใหค้นอื�นไดย้นิ และนํานํ�านมไปจอ่ไวท้ี�ปาก 
บชูาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ีซ ึ�งมพีระพธุรปูองคใ์หญ ่คอืหลวงพอ่งาทตัจ ีแปลวา่ 
หลวงพอ่ที�สงูเทา่ตกึ 5 ชั �น เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยัที�แกะสลกัจากหนิออ่น ทรง
เครื�องแบบกษัตรยิ ์เครื�องทรงเป็นโลหะ สว่นเครื�องประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้กัแกะสลกั
ทั �งหมด และสลักป็นลวดลายตา่งๆ จําลองแบบมาจากพระพทุธรปูทรงเครื�องสมยัยะตะนะ
โบง (สมยัมณัฑเลย)์ 

นําทกุทา่นเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงที� ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต ซึ�งสรา้งเมื�อครั �งพมา่ยงัคงเป็น
อาณานคิมของประเทศองักฤษ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื�อสนิคา้ที�ระลกึพื�นเมอืง
มากมายในราคาถกู เชน่ ไมแ้กะสลัก พระพทุธรปูไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปัก
พื�นเมอืง เครื�องเงนิ ไขม่กุ และหยกพมา่(ตลาดสกอ๊ตปิดทกุวนัจนัทรแ์ละเทศกาลวนั
สงกรานต)์ 

นําทา่นชม วดัพระหนิออ่น หรอื วดัเจา้ดอจ ีประดษิฐาน "พระหนิออ่น" ใหญส่ดุในพมา่ 
ที�ชาวพมา่เรยีก "หยก" เป็นพระที�สลักดว้ยหนิออ่นกอ้นเดยีวทั �งองคแ์ละมขีนาดใหญท่ี�สดุ
ในพมา่ มหีนัก60ตัน สงู37ฟตุ อยูใ่นหอ้งกระจกแกว้เพื�อเป้นการควบคมุอณุหภมู ิไวเ้พื�อ
ป้องกนัการเสยีหายของหนิออ่นจากการเปลี�ยนแปลงของอากาศ นมสัการรอยพระพทุธ
บาทจําลองที�นําหนิ ที�เหลอืจากการแกะสลักพระพทุธรปู 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพื�อเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เที�ยวบนิที� DD 4239(ไมม่อีาหาร
บนเครื�องและไมม่นีําหนกักระเป๋าโหลดใตเ้ครื�อง) 
คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความ
ประทบัใจ 

 

 

 



 

 

 

 

โปรแกรม : ยา่งกุง้ บญุผลา ไวพ้ระเต็มวนั  
                โดยสายการบนินกแอร ์ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

20 เมษายน 2562  5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

21 เมษายน 2562  5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

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

28 เมษายน 2562  5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

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

4 พฤษภาคม 2562  5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

5 พฤษภาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

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

11 พฤษภาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

12 พฤษภาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

19 พฤษภาคม 2562(วสิาขบชูา) 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

25 พฤษภาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

26 พฤษภาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

1 มถินุายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

2 มถินุายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

7 มถินุายน 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

8 มถินุายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

13 มถินุายน 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 

15 มถินุายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 



 

 

16 มถินุายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

19 มถินุายน 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 

22 มถินุายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

23 มถินุายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

29 มถินุายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

30 มถินุายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

05 กรกฎาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

06 กรกฎาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

07 กรกฎาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

11 กรกฎาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 

12 กรกฎาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

13 กรกฎาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

20 กรกฎาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

21 กรกฎาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

26 กรกฎาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

27 กรกฎาคม 2562 6,490.- 6,490.- 6,490.- 6,490.- - - 

28 กรกฎาคม 2562 6,490.- 6,490.- 6,490.- 6,490.- - - 

02 สงิหาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 

03 สงิหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

04 สงิหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

09 สงิหาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

17 สงิหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

18 สงิหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

23 สงิหาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 

24 สงิหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

25 สงิหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

30 สงิหาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

31 สงิหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

05 กันยายน 2562  5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 



 

 

07 กันยายน 2562 (เสาร)์ 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

08 กันยายน 2562 (อาทติย)์ 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

11 กันยายน 2562  5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

14 กันยายน 2562 (เสาร)์ 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

15 กันยายน 2562 (อาทติย)์ 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

19 กันยายน 2562  5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

21 กันยายน 2562 (เสาร)์ 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

22 กันยายน 2562 (อาทติย)์ 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

25 กันยายน 2562  5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

26 กันยายน 2562  5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

28 กันยายน 2562 (เสาร)์ 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

29 กันยายน 2562 (อาทติย)์ 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

**เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 2,500 บาท  

ราคานี�รวมรายการทวัร ์ต ั�วเครื�องบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน  คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด  

2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน  เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

4.สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 

5.บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนที�

บรษัิทฯกําหนดไว ้(10ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิท

ตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6.กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลื�อนการ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�เกดิขึ�นตามจรงิ ในกรณทีี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้



 

 

7.กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิท

ฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหกัคา่บรกิารยื�นวซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิเป็น

กรณีไป (อาท ิกรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหกัเกบ็คา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8.กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด 

9.กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื�องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื�นในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั �งหมด 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
1. คา่ตั�วเครื�องบนิชั �นนักทอ่งเที�ยว ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวันจํานวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยที�ทางสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

7. คา่รถขึ�นพระธาตอุนิทรแ์ขวน  

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

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

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิกบัทางบรษัิทได ้

**  

เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
1. คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนยีมการจดัทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ(มนิบิาร,์ นํ�าดื�ม, บหุรี�, เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศพัท ์, คา่ซกั

รดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยื�นวซีา่เขา้ประเทศพมา่มี

คา่ธรรมเนยีม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยื�นวซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยื�นวซีา่ 5-7 วันทําการ ยกเวน้ 

หนังสอืเดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยื�นวซีา่ 

5. คา่หอ้งพกัเดี�ยวตามอตัรา 

6. คา่นํากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

8. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมคัคเุทศก)์ 

9. คา่ธรรมเนยีมนํ�ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

10. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและทปิพนักงานขบัรถ รวม 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

 

เงื�อนไขการจอง  
 

1. ชําระเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน ภายใน 36 ชั�วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลกัฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ที�ที�

ดแูลเสน้ทาง ที�นั�งจะยนืยนัเมื�อไดร้ับ เงนิมดัจําแลว้เทา่นั�น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากทา่นที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบตัร

โดยสารทกุครั �ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น 

4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด  

 

การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

กําหนดเนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิมฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง

โดยอตัโนมตั ิ

 
 



 

 

เร ื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

1.ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลื�อนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชําระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและการจัดที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการ     ออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตั�ว 

REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น 

2.ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตั�วเครื�องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ�การเรยีกเกบ็คา่มดัจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลา

เดนิทาง   

3.หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที�เกดิขึ�น

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4.นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที�สายการบนิ   กําหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท้ี�มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้

(นํ�าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยูก่บั

ทางเจา้หนา้ที�เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เชค็อนิเทา่นั�น 

 

เร ื�องโรงแรมที�พกั 

1.เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 

ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 

2.กรณีที�มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�

ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

เอกสารการขอวซีา่พมา่(สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตทิี�ไมไ่ดร้ับการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วันทําการ 

-หนังสอืเดนิทาง (Passport)  

-ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง  

-หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

-รปูถา่ย 

-รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิ�ว จํานวน 3 ใบ (ใชร้ปูสพีื�นหลังขาวเทา่นั�น ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติ�กเกอรใ์ชไ้มไ่ด)้และกรณุา

เขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรปู 

-ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

-พาสสปอรต์ตา่งชาตทิี�เดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยที�มตีราประทับใหแ้นบมาในเลม่

พาสปอรต์ดว้ย 

 



 

 

**ในกรณีที�มพีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพื�อป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษัิท

จะไมร่ับผดิชอบในทกุกรณี ** 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

 6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 


