
 

 

รหัสทัวร B2B1900906 
ทัวรพมา ไหวพระ เสริมบารมี 2 วัน 1 คืน (PG) 
นมัสการเจดียชเวดากอง ณ เมืองยางกุง (1 ใน 5 สิ่งศักด์ิสิทธิ์ของพมา)  
ขอพรเทพทันใจ ทีเ่จดียโบตะทาวน  
ชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองที่ตลาดสกอต 
บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองทั้งไปและกลับ  
พักผอนกอนขึ้นเคร่ือง ณ หองรับรองของสายการบินบางกอกแอรเวย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� 1 :  กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – เจดีย์กาบาเอ – 
พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี – มหาวิ
ชยเจดยี ์– มหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัที� 2 :  เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพ
กระซิบ – วัดบารมี – ชอ้ปปิ� งตลาดส
ก็อต – กรงุเทพฯ 

 



 

 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/
ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ยางกุง – เจดียกาบาเอ – พระนอนตาหวาน – วัดงาทัต
จี – มหาวิชยเจดีย – มหาเจดียชเวดากอง 

06.00 น. พรอมกันณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออก
ชั้น 4 เคานเตอร Fโดยมีเจาหนาที…่ คอยใหการตอนรับ 

08.45 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุง โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ 
PG701 
(มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองเปนที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทย
ครึ่งชั่วโมง) นําทานเดินทางสูเมืองหงสาวดี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.30ชั่วโมง)    

 กําหนดการเดินทาง  
วันที่ 10-11, 11-12, 17-18, 24-25, 25-26 พ.ค. 62, 31 พ.ค.-1 
มิ.ย. 62 7,900.- 

วันที่ 01-02 มิ.ย. 62 7,900.- 
วันที่ 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 มิ.ย. 62 
วันที่ 5-6, 6-7, 12-13, 13-14, 19-20, 20-21, 26-27 ก.ค. 62 
วันที่ 2-3, 3-4, 16-17, 17-18, 23-24, 24-25, 30-31 ส.ค., 
31 ส.ค.–1 ก.ย. 62 
วันที่ 11-12 ส.ค. 62 
วันที่ 6-7, 7-8, 13-14, 14-15, 20-21, 21-22, 27-28, 28-29 
ก.ย.62 

8,900.- 
8,900.- 
8,900.- 
9,900.- 
8,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นําทานสักการะ พระเจดียกาบาเอ เปนเจดียทรงกลมมีทางเขาทั้งหมด
หาดาน ทุกดานจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูบนฐานทักษิณมี
พระพุทธรูปหุมดวยทองคําองคเล็กๆอีก 28 องคแทนอดีตสาวกของ
พระพุทธเจาทั้ง 28 องค มีความสูงและเสนผาศูนยกลางคือ 34 เมตร 
สรางโดยนายอูนุนายกคนแรกของพมาเพื่อใชเปนสถานที่สังคายนา
พระไตรปฎก ในป ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทิศพระเจดียองคน้ีเพ่ือให
เกิดการสรางสันติภาพขึ้นในโลกภายในองคพระเจดียบรรจุพระบรมธาตุ 
มีพระอรหันตสาวกองคสําคัญสององคมีพระพุทธรูปองคพระประธานที่
อยูขางในหลอดวยเงินบริสุทธิ์มีน้ําหนักกวา 500 กิโลกรัม 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(กุงแมนํ้ายางคนละ 1 ตัว) 
หลังจากน้ันนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี(พระนอน
ตาหวาน) ซึ่งเปนพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุด
ของประเทศพมา  ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเปน
มิ่งมงคลสูงสุด  ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณ
ใจกลางฝ�าพระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ 
พระบาทมีลักษณะซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดงาทัตจี ซึ่งมีพระพุทธรูปองคใหญ คือหลวง
พองาทัตจี แปลวา หลวงพอที่สูงเทาตึก 5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมาร
วิชัยที่แกะสลักจากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัตริย เครื่องทรงเปนโลหะ 
สวนเครื่องประกอบดานหลังจะเปนไมสักแกะสลักทั้ งหมด และ
สลักปนลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะ
ตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย) 
 
จากน้ันนําทานนมัสการ มหาวิชยเจดีย อยูติดกับเจดียชเวดากองทางทิศ
ใต เจดียมหาวิชยเจดียถูกสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2523 มีความเชื่อของ
ชาวเมืองวา มีพระเกศาธาตุอีกสองเสน ภายในเจดียมีหองโถงที่ใหญ
มาก เพดานเปนทองฟ�า ผนังรอบๆเปนภาพตนโพธิ์ มีภาพพุทธประวัติ
ของพระพุทธเจา ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูป 8 องค จึงทําใหที่
มหาเจดียแหงน้ีเปนที่นับถือของชาวเมือง และนักเที่ยวมาสักการะกราบ
ไหวบูชากันอยางเนืองแนน 



 

 

 
นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมือง
พมา เปนเจดียทองคําที่งดงาม ตั้งเดนเปนสงาอยูกลางเมืองยางกุง มี
ความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และ
บุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยู
น้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชางชาวพมา จะใชทองคําแทตีเปนแผน
ปดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําท่ีใชในการกอสรางและซอมแซมพระ
มหาเจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูในธนาคารชาติ
อังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับ
รอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดียประกอบดวยเพชร
และพลอยมากมาย ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน เปนพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย และ
ยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซึ่งมีทั้งผูคนชาวพมา และ
ชาวตางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย ณ 
ที่แหงน้ีมีสถาปตยกรรมที่สวยงามอยางนาอัศจรรย ไมวาจะเปนความ
งามของวิหารทิศที่ทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอน
เปนชั้นๆ ที่เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองคพระเจดีย ภายในประดิษฐาน
พระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา 

คําสวดบูชาพระมหาเจดียชเวดากอง 

เปนพระธาตุประจําคนเกิดปมะเมีย (มา) มีคําสวดบูชาดังนี้ 

ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  
ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ทุติยัง  โก
นาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ตะติยัง  กัสสะปง  
พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ   จะตุตถัง  โคตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุ
โย  ฐัสสะติ  ปญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  
ธาตุโย อะหัง วันทามิทูระโต  ฯ 
 



 

 

คํ่า 
เขาพัก 

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นํ า ค ณ ะ เข า สู ที่  พั ก  BEST WESTERN GREEN HILL ห รื อ
เทียบเทา (ระดับ 4 ดาว) 

วันที่ 2 เจดียโบตะทาวน(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – วัดบารมี – ชอปปم�ง
ตลาดสก็อต – กรุงเทพฯ           

เชา 
 

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 

 นมัสการ เจดียโบตะทาวนซึ่งโบตะทาวน แปลวา เจดียนายทหาร 
1,000 นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวนน้ีและทรงนําพระเกศธาตุ ไว 1 เสน 
กอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอ่ืนๆ เมื่อเดินเขา
ไปในเจดียสามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอยางใกลชิด  นอกจากน้ียังมี
สิ่งที่นาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐาน
ในวิหารดานขวามือ เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่ง
นัก ตามประวัติวาเคยประดิษฐานอยูในพระราชวังมัณฑะเลย ครั้งเมื่อ
พมาตกเปนอาณานิคมอังกฤษในป พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนยายไปยัง
พิพิธภัณฑกัลป�กัตตาในอินเดีย ทําใหรอดพนจากระเบิดของฝ�าย
พันธมิตรที่ถลมพระราชวังมัณฑะเลย ตอมาในป 2488 พระพุทธรูป
องคน้ีถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต  และดานซายมือ
จะเปนรูปปم�น นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพมารวมถึงชาวไทย
นิยมไปกราบไหวบูชา ดวยที่เช่ือวาเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนา
ทันใจจากน้ันนําทาน  
สักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอวเม๊ียะ”ตามตํานานกลาววา นางเปน
ธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไม
ยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบ
ไหวกันมานานแลว การบูชาน้ันจะตองกระซิบขอพรที่ขางหูเบาๆ และ
บูชาดวยมะพราว  กลวยนากที่เขาจัดไวเปนชุดแลว นอกจากนี้ยังนิยม
บูชาดวยน้ํานม และขาวตอก รวมทั้งดอกไม  ซึ่งมักจะเปนดอกมหาหงส 
ที่คนพมานิยมใชบูชาพระกันทั่วไป 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) สักการะพระเกศา



 

 

ของพระพุทธเจาองคพระเกศาธาตุ เมื่อนํามาวางบนจานแกว จะสามารถ
เคลื่อนไหวได และที่วัดยังเปนที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระโมคาลา 
พระสารีบุตร และพระอารหันตอีกดวย 
 

กลางวัน รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 

บาย 
 
 

จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ตลาด“สกอตมารเก็ต”ซึ่งสราง
เม่ือครั้งพมายังคงเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษใหทานไดเลือกชม
และเลือกซื้อสินคาที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก
พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แป�งทานาคา ผาปกพื้นเมือง เครื่องเงิน 
ไขมุก และหยกพมา***ตลาดสก็อตจะปดชวง 10-20 เม.ย. ของทุกป
(เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) จะเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยนํา
คณะไปยังหางสรรพสินคาของยางกุงแทน** 

18.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรแอรเวย 
เท่ียวบินที ่PG704 (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

20.15 น. คณะเดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวย
ความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรม : พมา ไหวพระ เสริมบารมี3 วัน 2 คืน โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน (PG) 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็ก8-12 ป
(เสริมเตียง) 

เด็ก8-12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาจอย
แลนด 

ไมรวมต๋ัว 
10-11 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 3,000.- 

11-12 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 3,000.- 

17-18 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 3,000.- 

 24-25 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 3,000.- 

25-26 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 3,000.- 

31 พ.ค.-01 มิ.ย. 62 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

01-02 มิถุนายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 3,000.- 

08-09 มิถุนายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

15-16 มิถุนายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

22-23 มิถุนายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

29-30 มิถุนายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

05-06 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

06-07 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

12-13 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

13-14 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

19-20 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

20-21 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

26-27 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

02-03 สิงหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

03-04 สิงหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

11-12 สิงหาคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 1,500.- 5,000.- 

16-17 สิงหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

17-18 สิงหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

23-24 สิงหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 



 

 

24-25 สิงหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

30-31 สิงหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 
31 สิงหาคม - 01 กันยายน 

2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

06-07 กันยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

07-08 กันยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

13-14 กันยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

14-15 กันยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

20-21 กันยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

21-22 กันยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

27-28 กันยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

28-29 กันยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ ] 3,000 บาท / ทาน *** 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/
ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา*** 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 
1.กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินเต็มจํานวนคาทัวร 
บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2.การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาท่ีพักและต๋ัวเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจายเต็มจํานวน 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหาย
ตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่
เกิดจากการยกเลิกของทาน 
6.กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 



 

 

7.กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจรงิที่เกิดขึน้แลวกับทานเปนกรณีไป 
8.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่
ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดย
ใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงิน
เพ่ืออัพเกรดตองกระทาํท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  
2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [บางกอกแอรเวย 20 กิโลกรัม / มาเลเซียแอรไลน / 
สิงคโปรแอรไลน 30 กิโลกรัม / นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การบิน
ไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คาประกัน
วินาศภัยเครื่องบินตามเงือ่นไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 
6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 



 

 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา
ซักรีด คาโทรศัพท  
3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 


