
 

 

รหัสทัวร B2B1900707 

ทัวรพมา ยางกุง บุญนําพา ไหวพระ 9 วัด พักดี 4 ดาว 
2 วัน 1 คืน (DD) 
สักการะมหาเจดียชเวดากอง     ไหวพระขอพร ณ วัดพระเขี้ยวแกว 
ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคํา ที่ เจดียโบตาทาวน 
ขอพรหลวงพองาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครือ่งแบบกษัตริย 
อ่ิมอรอยกับอาหารเลิศรส เปดปกกิ่ง+สลัดกุงมังกร 
 

 

 
 

 

 
วนัที� 1 กรุงเทพฯ( ดอนเมอืง) – ยา่งกุง้-วดัพระเขี�ยว

แกว้ - เจดยีก์าบาเอ-พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระ

นอนตาหวาน)-พระงาทตัย-ีเจดยีม์หาวชิยะ-เจดยีช์เว

ดากอง 

วนัที� 2 เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)-วดับารม-ีตลาดส

กอ๊ตมารเ์ก็ต – วดัพระหนิออ่น – ชา้งเผอืก-ดอนเมอืง 

โดยสายการบนินกแอร ์[DD] 

เดนิทาง: พฤษภาคม-สงิหาคม 62 

ราคาเร ิ�มตน้เพยีง 7,900.- 

 

  



 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 
วนัที� :  11-12 / 12-13 /25-26 พ.ค.62         7,900.- 
วนัที� : 09-10 / 22-23 พ.ค.62 / 31พ.ค.-01ม.ิย.62       7,900.- 
วนัที� : 18-19 พ.ค.62               8,900.- 
วนัที� : 01-02 / 08-09 / 15-16 / 22-23 / 29-30 ม.ิย.62      7,900.- 
วนัที� : 05-06 / 07-08 / 14-15 ก.ค. 62          7,900.- 
วนัที� : 06-07 / 13-14 / 20-21 ก.ค. 62         7,900.- 

วนัที� : 16-17 / 28-29 ก.ค. 62              8,900.- 
วนัที� : 02-03 / 23-24 / 25-26 / 30-31 ส.ค. 62       7,900.- 
วนัที� : 03-05 / 17-18 /24-25 ส.ค. 62 / 31 ส.ค. – 01 ก.ย. 62        7,900.- 
วนัที� : 09-10 ส.ค. 62           8,900.- 

 

 

 

  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 
กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง)-ยา่งกุง้-วดัพระเขี�ยวแกว้-เจดยีก์าบาเอ-พระพุทธ
ไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระนอนตาหวาน)-พระงาทตัย-ีเจดยีม์หาวชิยะ-เจดยีช์เว
ดากอง 

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

06.30 น. 
 
07.35 น. 

ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เที�ยวบนิที� DD4230 (ไมม่อีาหารบน
เครื�อง) 
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรยีบรอ้ย

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 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 

✈       �        �  

2 เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)-วดับารม-ีตลาดสกอ๊ตมาร์
เก็ต – วดัพระหนิออ่น – ชา้งเผอืก-ดอนเมอืง 

  �      �       ✈  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แลว้ (เวลาทอ้งถิ�นที�เมยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึ�งช ั�วโมง) 

นําท่านขอพรที� วดัพระเขี�ยวแกว้  ๑  พระเขี�ยวแกว้ที�นี�ไดม้าจากศรลีังกาตั �งแต่สมยัของ
พระเจา้บุเรงนอง นับเป็นสิ�งศักดิ�สทิธิ�คู่บา้นคู่เมอืงของย่างกุง้ เป็นหนึ�งในวัดที�ตอ้งไป
สกัการะเมื�อมาเยอืนยา่งกุง้ ตัววัดมรีูปทรงแปดเหลี�ยมที�สวยงาม รวมถงึขา้งในที�ประดษิฐ
สถานพระเขี�ยวแกว้ก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพกุาม 

นําท่านสักการะ พระเจดยีก์าบาเอ ๒  เป็นเจดยีท์รงกลม มทีางเขา้ทั �งหมดหา้ดา้น ทุก
ดา้นจะมพีระพุทธรูปประดษิฐานอยูบ่นฐานทักษิณ มพีระพุทธรูปหุม้ดว้ยทองคําองคเ์ล็กๆ
อกี 28 องค ์แทนอดตีสาวกของพระพุทธเจา้ทั �ง 28 องค ์มคีวามสงูและเสน้ผ่าศูนยก์ลาง
คือ 34 เมตร สรา้งโดยนายอูนุนายกคนแรกของพม่า เพื�อใชเ้ป็นสถานที�สังคายนา
พระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทิศพระเจดีย์องค์นี�เพื�อใหเ้กดิการสรา้ง
สนัตภิาพขึ�นในโลก ภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจพุระบรมธาต ุมพีระอรหันตส์าวกองคสํ์าคัญ
สององค ์มพีระพทุธรปูองคพ์ระประธานที�อยูข่า้งในหลอ่ดว้ยเงนิบรสิทุธิ�มนํี�าหนัก กวา่ 500 
กโิลกรัม   

หลังจากนั�นนําทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี๓ (พระนอนตาหวาน) ซึ�งเป็น
พระนอนที�มคีวามสวยงามที�สดุและดวงตาสวยที�สดุของประเทศพมา่  ที�บรเิวณพระบาทมี
ภาพวาดรปูสรรพสิ�ง อันลว้นเป็นมิ�งมงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละ
องคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระ
บาทมลีักษณะซอ้นกนัซึ�งแตกตา่งกบัศลิปะของไทย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ วดังาทตัจ ี๔  ซึ�งมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจ ี
แปลว่า หลวงพ่อที�สูงเท่าตกึ 5 ชั �น เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัยที�แกะสลักจากหนิอ่อน 
ทรงเครื�องแบบกษัตรยิ ์เครื�องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื�องประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้ัก
แกะสลักทั �งหมด และสลักป็นลวดลายตา่งๆ จําลองแบบมาจากพระพทุธรปูทรงเครื�องสมัย
ยะตะนะโบง (สมยัมณัฑเลย)์ 

จากนั�นนําทา่นนมสัการ มหาวชิยเจดยี ์๕ อยูต่ดิกบัเจดยีช์เวดากองทางทศิใต ้เจดยีม์หา
วชิยเจดยีถ์ูกสรา้งขึ�นเมื�อ พ.ศ.2523 มคีวามเชื�อของชาวเมอืงว่า มพีระเกศาธาตุอกีสอง
เสน้ ภายในเจดยีม์หีอ้งโถงที�ใหญ่มาก เพดานเป็นทอ้งฟ้า ผนังรอบๆเป็นภาพตน้โพธิ� มี
ภาพพทุธประวัตขิองพระพทุธเจา้ ตรงกลางประดษิฐานพระพทุธรปู 8 องค ์จงึทําใหท้ี�มหา
เจดยีแ์หง่นี�เป็นที�นับถอืของชาวเมอืง และนักเที�ยวมาสกัการะกราบไหวบ้ชูากนัอยา่งเนอืง
แน่น 

นําท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง ๖ พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคู่เมอืงพมา่ เป็นเจดยี์
ทองคําที�งดงาม ตั �งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสูง 109 เมตร ประดับดว้ย
เพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และบุษราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคํา
โอบหุม้อยูนํ่�าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพมา่ จะใชท้องคําแทต้เีป็นแผน่ปิดองค์
เจดยีไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองคําที�ใชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นี�มากมาย
มหาศาลกว่าทองคําที�เก็บอยูใ่นธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์าย
ลอ้มดว้ยเจดีย์องค์เล็กๆ นับรอ้ยองค์ มีซุม้ประตูสี�ดา้น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์
ประกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุ
ของพระพุธเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจําปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5 มหา
บูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ�งมีทั �งผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทั �ง

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า 
 
ที�พกั 

กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที�แห่งนี�มีสถาปัตยกรรมที�สวยงามอย่างน่า
อัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิที�ทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรง
ปราสาทซอ้นเป็นชั �นๆ ที�เรยีกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระ
ประธานสําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา  

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางส ั�น

 
คําสวดบูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

 
เป็นพระธาตปุระจําคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคีําสวดบูชาดงันี� 
ชมพทูเีป  วะระฐาเน  สงิคตุตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกุสนัธงั  สุวณัณะ
ทณัฑงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ทุตยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ตะตยิงั  
กสัสะปงั  พุทธะจวีะรงั  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ  จะตตุถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ 
ปญัจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมงั  ธาตโุย อะหงั วนัทามทิรูะโต  ฯ 
 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

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

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทา่นนมสัการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ๗  ซึ�งโบตะทาวน ์แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1000 นาย ได ้
สรา้งเจดยีโ์บตะทาวนน์ี�และทรงนําพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นที�จะนําไปบรรจทุี�เจดยีช์เวดา
กองและเจดยีสํ์าคญัอื�นๆ เมื�อเดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ยา่ง
ใกลช้ดิ  นอกจากนี�ยงัมสี ิ�งที�น่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพุธรปูทองคาํ 
ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพธุรปูปางมารวชิยัที�มลีกัษณะงดงามยิ�งนัก ตาม
ประวัตวิา่เคยประดษิฐานอยูใ่นพระราชวังมณัฑะเลย ์ครั �งเมื�อพมา่ตกเป็นอาณานคิมองักฤษ
ในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลื�อนยา้ยไปยงัพพิธิภณัฑก์ลัป์กตัตาในอนิเดยี ทําใหร้อดพน้จาก
ระเบดิของฝ่ายพันธมติรที�ถลม่พระราชวังมณัฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรปูองคน์ี�ถกู
จัดแสดงที�พพิธิภณัฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรปูปั�น นตัโบโบย ี
หรอื เทพทนัใจ ซึ�งชาวพมา่รวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ย 
ที�เชื�อวา่เมื�ออธษิฐานสิ�งใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ  

วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ นําดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไม ้
อื�นๆมาสกัการะเทพทันใจ ซึ�งทา่นจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนั�นก็ใหท้า่นนํา
เงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่อืของเทพทันใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึ
กลับมา 1 ใบ เอามาเกบ็ไว ้ 

นําท่านขอพร เทพกระซบิ หรอื อะมาดอวเ์มี�ยะ ตามตํานานเลา่ว่า เป็นธดิาของพญานาค 
ที�ศรัทธาในพทุธศาสนา จนสิ�นชวีติไปกลายเป็นนัตที�ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้ัน โดยทา่น

วนัที� 2 
เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ) – วดับารม ี– ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต – วดัพระหนิออ่น-
ชา้งเผอืก-ดอนเมอืง 

 

 

 

 



 

 

สามารถกระซบิที�ขา้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอื�นไดย้นิ และนํานํ�านมไปจ่อไวท้ี�ปาก บูชาดว้ย
ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากนั�นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิ�วชี�ของเทพทันใจ ทา่นก็จะสมตามความปราถนาที�ขอไว ้

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่วดับารม ี๘ (พระเกศามชีวีติ) สกัการะพระเกศาของ
พระพทุธเจา้องคพ์ระเกศาธาต ุเมื�อนํามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลื�อนไหวได ้และที�วดั
ยงัเป็นที�เก็บพระบรมสารรีกิธาตขุองพระโมคาลา พระสารบีตุร และพระอารหันตอ์กีดว้ย 

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปกักิ�ง+สลดักุง้มงักร) 
จากนั�นนําท่านเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงที� ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต ซึ�งสรา้งเมื�อครั �งพมา่ยังคง
เป็นอาณานคิมของประเทศอังกฤษ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื�อสนิคา้ที�ระลกึพื�นเมอืง
มากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลัก พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปัก
พื�นเมือง เครื�องเงนิ ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวนัจนัทรแ์ละวนัหยุด
สงกรานต)์ 

นําท่านชม วดัพระหนิออ่น ๙  ซึ�งเป็นพระพุทธรูปที�แกะสลักจากหนิออ่นที�มขีนาดใหญ่
ที�สดุในพมา่ 

นําทา่นชม ชา้งเผอืก ที�เป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มอืงของพมา่ มสีขีาวเผอืกตลอดทั �งตัวถกูตอ้ง
ตาม คชลกัษณะของชา้งเผอืกทกุประการ 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพื�อ เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

21.00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เที�ยวบนิที� DD 4239 (ไมม่อีาหาร
บนเครื�อง) 

22.55 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความ
ประทบัใจ 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ  
และเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 
หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางที�อายุไม่ถงึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนี�รฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศ
ยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิํานกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึ�งเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ�งจะมผีลบงัคบัใชต้ ั�งแตว่นัที� 11 
สงิหาคม 2558 ท ั�งนี� หากมกีารเปลี�ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื�นวซีา่เขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิ�มอกีทา่นละ 1,000 บาท** 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรม : พมา่ ยา่งกุง้ บญุนําพา ไหวพ้ระ 9 วดั 2วนั 1คนื  
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] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

09-10 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

11-12 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

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

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

25-26 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

31พฤษภาคม-01มถินุายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

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

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

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

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

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

05-06 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

06-07 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

07-08 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

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

14-15 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

16-17 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,900.- - 1,500.- 

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

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

02-03 สงิหาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

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

09-10 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,900.- - 1,500.- 



 

 

17-18 สงิหาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

23-24 สงิหาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

24-25 สงิหาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

25-26 สงิหาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

30-31 สงิหาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

31 สงิหาคม-01กนัยายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

**เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 3,000 บาท  

ราคานี�รวมรายการทวัร ์ต ั�วเครื�องบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 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 ในกรณีที�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. คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทาง 20 กก. 

3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

8. คา่รถขึ�นพระธาตอุนิทรแ์ขวน  

9. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

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

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 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. คา่ธรรมเนยีมการจดัทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

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

คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยื�นวซีา่เขา้ประเทศพมา่

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

ยกเวน้ หนังสอืเดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยื�นวซีา่ 

4. คา่หอ้งพกัเดี�ยวตามอตัรา 



 

 

5. คา่นํากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมคัคเุทศก)์ 

8. คา่ธรรมเนยีมนํ�ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

9. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและทปิพนักงานขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

 

เงื�อนไขการจอง  
 

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

เสน้ทาง 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�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมตั ิ

 
 

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�การเรยีกเก็บคา่มดัจําตั�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 จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�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 

 


