
 

 

รหัสทัวร B2B1900902 

ทัวรพมา ยางกุง บุญหลนทับ ไหวพระ เสริมบารมี 2 วัน 1 คืน (FD) 
สักการะมหาเจดียชเวดากอง   ไหวพระขอพร ณ วัดพระเขี้ยวแกว 

ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคํา ที่ เจดียโบตาทาวน 
สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี พระเกศามีชีวิต 

พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรอื Summit 
Parkview Hotel 
 

 

 

 

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

แกว้ - เจดยีก์าบาเอ-พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระ

นอนตาหวาน)-พระงาทตัย-ีเจดยีม์หาวชิยะ-เจดยีช์เว

ดากอง 

วนัที� 2 เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)-วดับารม-ีตลาดส

กอ๊ตมารเ์ก็ต –ดอนเมอืง 

 

 



 

 

 

กําหนดการเดินทาง 
วันที่ : 05-06 /26-27 / 12-13 พ.ค.62      7,900.- 
วันที่ : 01-02 / 08-09 / 15-16 / 22-23 / 29-30 มิ.ย.62       7,900.- 
วันที่ : 02-03 / 09-10 / 16-17 / 23-24 มิ.ย.62         7,900.- 
วันที่ : 30มิ.ย.62-01 ก.ค.62         7,900.- 
วันที่ : 06-07/07-08 /13-14/14-15 /20-21/ 21-22 ก.ค.62       7,900.- 
วันที่ : 27-28 ก.ค.62         8,900.- 
วันที่ : 03-04 /04-05 ส.ค.62             7,900.- 
วันที่ : 10-11 / 11-12 ส.ค.62              8,900.- 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

ราคายังไมรวมคาทิปไกด + คนขับรถทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 
 เสนทางการเดินทาง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมที่พัก 

 1 
กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ยางกุง-วัดพระเขี้ยว
แกว-เจดียกาบาเอ-พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี
(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดียมหาวิช
ยะ-เจดียชเวดากอง 

✈       �        �  

2 เจดียโบตะทาวน(เทพทันใจ) – วัดบารมี – 
ตลาดสกอตมารเก็ต –ดอนเมือง 

  �      �       ✈  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ยางกุง-วัดพระเขี้ยวแกว-เจดียกาบาเอ-พระ
พุทธไสยาสนเจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดียมหาวิช
ยะ-เจดียชเวดากอง 

04.00 น. พรอมกันณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 3 
(อาคาร 1 ) เคานเตอร  2 (ประตู 3) โดยมีเจาหนาที…่ คอยใหการ
ตอนรับ 

07.15 น.  
 
08.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางสูกรุงยางกุง โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD251 
(ไมมีอาหารบนเคร่ือง) 
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองเปนที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทย
ครึ่งช่ัวโมง) 

นําทานขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแกว   พระเขี้ยวแกวที่น่ีไดมาจากศรีลังกา
ตั้งแตสมัยของพระเจาบุเรงนอง นับเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของยาง
กุง เปนหน่ึงในวัดที่ตองไปสักการะเมื่อมาเยือนยางกุง ตัววัดมีรูปทรง
แปดเหลี่ยมที่สวยงาม รวมถึงขางในที่ประดิษฐสถานพระเขี้ยวแกวก็เปน
สถาปตยกรรมแบบพุกาม 

นําทานสักการะ พระเจดียกาบาเอ   เปนเจดียทรงกลม มีทางเขา
ทั้งหมดหาดาน ทุกดานจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูบนฐานทักษิณ มี
พระพุทธรูปหุมดวยทองคําองคเล็กๆอีก 28 องค แทนอดีตสาวกของ
พระพุทธเจาทั้ง 28 องค มีความสูงและเสนผาศูนยกลางคือ 34 เมตร 
สรางโดยนายอูนุนายกคนแรกของพมา เพื่อใชเปนสถานที่สังคายนา
พระไตรปฎก ในป ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทิศพระเจดียองคน้ีเพื่อให
เกิดการสรางสันติภาพขึ้นในโลก ภายในองคพระเจดียบรรจุพระบรมธาตุ 
มีพระอรหันตสาวกองคสําคัญสององค มีพระพุทธรูปองคพระประธานที่
อยูขางในหลอดวยเงินบริสุทธิ์มีน้ําหนัก กวา 500 กิโลกรัม  ณ ที่น่ีทาน
สามารถรวมพิธีครอบเศียรพระธาตุ เพ่ือเสริมความสิริมงคลแกผูเขารวม

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธี  นอกจากน้ีภายในบริเวณใกลๆ กันยังมี ถํ้ ามหาปาสณะคูหา 
Mahapasana Cave จําลองมาจากถํ้าสัตตบรรณคูหาแหงเมืองรา
ชคฤห ประเทศอินเดีย และที่บริเวณสวนมี ตนโพธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาปลูก
ไว 2 ตน เมื่อปพ.ศ.2503 

หลังจากน้ันนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี ๓ (พระนอน
ตาหวาน) ซึ่งเปนพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของ
ประเทศพมา  ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเปนมิ่ง
มงคลสูงสุด  ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจ
กลางฝ�าพระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระ
บาทมีลักษณะซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดงาทัตจี   ซึ่งมีพระพุธรูปองคใหญ คือหลวง
พองาทัตจี แปลวา หลวงพอที่สูงเทาตึก 5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมาร
วิชัยที่แกะสลักจากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัตริย เครื่องทรงเปนโลหะ 
สวนเครื่องประกอบดานหลังจะเปนไมสักแกะสลักทั้ งหมด และ
สลักปนลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะ
ตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย) 

 

จากน้ันนําทานนมัสการ มหาวิชยเจดีย อยูติดกับเจดียชเวดากองทางทิศ
ใต เจดียมหาวิชยเจดียถูกสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2523 มีความเชื่อของ
ชาวเมืองวา มีพระเกศาธาตุอีกสองเสน ภายในเจดียมีหองโถงที่ใหญมาก 
เพดานเปนทองฟ�า ผนังรอบๆเปนภาพตนโพธิ์ มีภาพพุทธประวัติของ
พระพุทธเจา ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูป 8 องค จึงทําใหที่มหา
เจดียแหงน้ีเปนที่นับถือของชาวเมือง และนักเที่ยวมาสักการะกราบไหว
บูชากันอยางเนืองแนน 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง  พระมหาเจดียคูบานคูเมือง
พมา เปนเจดียทองคําที่งดงาม ตั้งเดนเปนสงาอยูกลางเมืองยางกุง มี
ความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และ
บุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูน้ําหนัก
ถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชางชาวพมา จะใชทองคําแทตีเปนแผนปดองค
เจดียไวรอบ วากันวาทองคําที่ใชในการกอสรางและซอมแซมพระมหา
เจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูในธนาคารชาติอังกฤษ
เสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับรอยองค 
มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดียประกอบดวยเพชรและพลอย
มากมาย ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุธ
เจาจํานวน 8 เสน เปนพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย และยังเปน 1 ใน 5 
มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซึ่งมีทั้งผูคนชาวพมา และชาวตางชาติพา
กันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย ณ ที่แหงน้ีมี
สถาปตยกรรมท่ีสวยงามอยางนาอัศจรรย ไมวาจะเปนความงามของวิหาร
ทิศที่ทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆ ที่
เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองคพระเจดีย ภายในประดิษฐานพระประธาน
สําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา  
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คําสวดบูชาพระมหาเจดียชเวดากอง 
 

เปนพระธาตุประจําคนเกิดปมะเมีย (มา) มีคําสวดบูชาดังน้ี 
ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  
ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ทุติยัง  โกนา
คะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ตะติยัง  กัสสะปง  พุทธะ
จีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ   จะตุตถัง  โคตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัส
สะติ  ปญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  ธาตุโย 
อะหัง วันทามิทูระโต  ฯ 
 

 

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

โรงแรม  Best Western Green Hill / Summit Parkview 
Hotel  
หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 

 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ทานนมัสการ เจดียโบตะทาวน    ซึ่งโบตะทาวน แปลวา เจดีย
นายทหาร 1000 นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวนนี้และทรงนําพระเกศ
ธาตุ ไว 1 เสน กอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดียชเวดากองและเจดียสําคัญ
อ่ืนๆ เมื่อเดินเขาไปในเจดียสามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอยาง
ใกลชิด  นอกจากน้ียังมีสิ่งที่นาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย คือ พระ
พุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เปนพระพุธรูปปาง
มารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิง่นัก ตามประวัตวิาเคยประดิษฐานอยูใน

วนัที่ 2 เจดียโบตะทาวน(เทพทันใจ) – วัดบารมี – ตลาดสกอตมารเก็ต –ดอน
เมือง 

 



 

 

พระราชวังมัณฑะเลย ครั้งเม่ือพมาตกเปนอาณานิคมอังกฤษในป 
พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนยายไปยังพิพิธภัณฑกัลป�กัตตาในอินเดีย ทํา
ใหรอดพนจากระเบิดของฝ�ายพันธมิตรที่ถลมพระราชวังมัณฑะเลย 
ตอมาในป 2488 พระพุทธรูปองคนี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ
วิกตอเรียและแอลเบิรต  และดานซายมือจะเปนรปูปم�น นัตโบโบยี 
หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบชูา 
ดวย 
ที่เชื่อวาเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ  

วิธีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราว
ออน กลวย หรือผลไมอ่ืนๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ่งทานจะชอบมาก 
(บริเวณวัดจะมีขาย) จากน้ันก็ใหทานนําเงินเงินบาท (แบงค 20, 
50, 100 บาท) ไปใสมือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึก
กลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว  

นําทานขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเม๊ียะ ตามตํานานเลาวา 
เปนธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไป
กลายเปนนัตที่ชาวพมาเคารพกราบไหวกัน โดยทานสามารถกระซิบ
ที่ขางหูเบาๆ หามใหคนอ่ืนไดยิน และนําน้ํานมไปจอไวที่ปาก บูชา
ดวยขาวตอก ดอกไม และผลไม 

จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของเทพทันใจ ทานก็จะสมตาม
ความปราถนาทีข่อไว 

จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) สักการะพระ
เกศาของพระพุทธเจาองคพระเกศาธาตุ เมื่อนํามาวางบนจานแกว 
จะสามารถเคลื่อนไหวได และท่ีวัดยังเปนที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระโมคาลา พระสารีบุตร และพระอารหันตอีกดวย 

    กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
(เปดปกก่ิง+สลัดกุงมังกร) 

 



 

 

จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ ตลาดสกอตมารเก็ต ซึ่ง
สรางเม่ือครั้งพมายังคงเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหทานได
เลือกชมและเลือกซื้อสินคาที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชน 
ไมแกะสลัก พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แป�งทานาคา ผาปก
พื้นเมือง เครื่องเงิน ไขมุก และหยกพมา (ตลาดสกอตปดทุกวัน
จันทรและวันหยุดสงกรานต) 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินยางกุง เพ่ือ เดินทาง
กลับกรงุเทพฯ 

17.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ 
FD254 (ไมมีอาหารบนเคร่ือง) 

19.15 น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ
ภาพ พรอมดวยความประทับใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ขึ้นอยูกบั
สภาวะอากาศ  

และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถงึ
ผลประโยชน 

และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือ
หนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีก
ฝ�ายหนึ่งเปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาเขาออกปกติอีก 

ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท** 



 

 

โปรแกรม : พมา ยางกุง บุญหลนทับ ไหวพระ เสริมบารมี 2วัน 1คืน สายการบินแอร
เอเชีย (FD) 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง
12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง
12ป 

[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง7
ป  

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

05-06 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.- 

26-27 พฤษภาคม 
2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

01-02 มิถุนายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 
02-03 มิถุนายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 
08-09 มิถุนายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 
09-10 มิถุนายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 
15-16 มิถุนายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 
16-17 มิถุนายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 
22-23 มิถุนายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 
23-24 มิถุนายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 
29-30 มิถุนายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 
30มิถุนายน 2562 – 
01 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.- 
20-21 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 
21-22 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 
27-28 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,900.- - 1,500.- 
28-29 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,900.- - 1,500.- 
03-04 สิงหาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 
04-05 สิงหาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 
10-11 สิงหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,900.- - 1,500.- 
11-12 สิงหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,900.- - 1,500.- 

**เนื่องจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 3,000 บาท  

ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเคร่ืองบิน 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน  คืนคาใชจายทั้งหมด  
2.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน  เก็บคาใชจายทั้งหมด 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจายทั้งหมด 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมี
การยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท
และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบรษิัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิก
ของทาน 
 
 



 

 

6.กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียก
คืนได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆที่
เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 
7.กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัตวิีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว ทางบริษทัฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักคาบริการยื่นวีซา
,คาวีซา และคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระ
คาบรกิารในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บ
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 
8.กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด 
9.กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา หรือไม
วาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปน
กรณีไป 
10.กรณีผูเดนิทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวา

เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินช้ันนักทองเท่ียว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (ใน
กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบิน
กําหนด) 

2. คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง 20 กก. 
3. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
4. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 
5. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  
6. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
8. คารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวน  
9. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง 

 
 
 
 



 

 

10. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 
บาท คา   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  

เบ้ียประกนัเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
เบ้ียประกนัเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ(มินิบาร, น้ําด่ืม, บุหร่ี, เหลา, เบียร 

ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดนิทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบิน
กําหนดเกินกวากําหนด,  คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�า
เดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทางเปนตน 

3. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติและผูถือเอกสารตางดาวตอง
ยื่นวีซาเขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม 1,600 บาทตอทาน และคาบริการยื่นวีซา 500 บาทตอ
ทาน ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา 5-7 วันทําการ ยกเวน หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว 
เวียดนาม และฟลิปปนส ไมตองยื่นวีซา 

4. คาหองพักเด่ียวตามอัตรา 
5. คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด 
6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก) 
8. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษสีนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
9. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 

 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง  
 
1. ชําระเงินคาทัวรเต็มจํานวน ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการโอน
เงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง ทีน่ั่งจะยืนยันเม่ือไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 
4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั ทานและ
ครอบครัวตองใหการดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด  
 
การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควรจัดเตรียม
คาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพกัและตั๋ว
เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 

 

เรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
1.ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ัง
ของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณี
ยกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการ     ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตัว๋ REFUNDได) ผูเดินทาง
ตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทาน้ัน 
2.ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 
5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   
3.หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปน
อยางนอย 
4.น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่
สายการบิน   กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปญหา เชน  สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหา



 

 

ทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 
เรื่องโรงแรมที่พัก 
1.เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) และหองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพัก
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมีหองพักแบบ 3 ทานจํานวนไมมากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
2.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

 

เอกสารการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติที่ไมไดรบัการยกเวน) 
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ 
-หนังสือเดินทาง (Passport)  
-ตองมีอายกุารใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  
-หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา 
-รูปถาย 
-รูปถายสีหนาตรงขนาด2 น้ิว จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไวไมเกิน 6 เดือน , 
สต๊ิกเกอรใชไมได)และกรุณาเขียนเบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป 
-ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอรตตางชาติทีเ่ดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทับ
ใหแนบมาในเลมพาสปอรตดวย 
**ในกรณีที่มีพาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพื่อป�องกันการสูญหาย หากแนบมาแลวเกิด
การสูญหายทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี ** 



 

 

หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การ
นัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 


