
#10618 ทัวรพมา ยางกุง 1 วัน พระมหาเจดียชเวดากอง ไหว
เทพทันใจ บิน DD
ทัวรพมา ยางกุง เจดียชเวดากอง พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดียโบตะทาวน(เทพทันใจ) พระงาทัตยี ตลาดสกอต วัดพระหินออน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1
ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง - พระมหาเจดียชเวดาก
อง - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ/นัตโบโบยี - เทพกระซิบ หรือ อะ
มาดอวเมีย๊ะ - เจดียงาทัตจี - ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสกอต - วัดพระหินออน หรือ วัดตอจี -
ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 ฿4,999 ฿4,999 ฿4,999 ฿0



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติมิ
งกาลาดง - พระมหาเจดียชเวดากอง - พระพุทธไสยาสนเจาทัต
ยี - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ/นัตโบโบยี - เทพกระซิบ หรือ
อะมาดอวเม๊ียะ - เจดียงาทัตจี - ตลาดโบโออองซานหรือตลาด
สกอต - วัดพระหินออน หรือ วัดตอจี - ทาอากาศยาน
นานาชาติมิงกาลาดง - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. พรอมกัน ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้ 3 เคานเตอร สายการบินนกแอร
โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

06.30 น. ออกเดินทางสูยางกุง โดยสายการบินนกแอร เท่ียวบินท่ี DD4230 (ไมมีอาหารบนเครื่อง)

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นท่ีเมีย
นมารชากวาประเทศไทยครึ่งชัว่โมง)

นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา (1 ใน 5 สิ่งศักดิส์ิทธิข์องพมา) เป็นเจดียทองคําท่ี
งดงาม ตัง้เดนเป็นสงาอยูกลางเมืองยางกุง ท่ีแหงน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอยางนาอัศจรรย ภายในประดิษฐานพระประธาน
สําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา

หลังจากน้ันนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสุดและดวงตา
สวยท่ีสุดของประเทศพมา ท่ีบริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร)

นําทานนมัสการ เจดียโบตะทาวน วากันวามีนายทหาร 1,000 นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวนน้ีและทรงนําพระเกศธาตุ ไว 1
เสน กอนท่ีจะนําไปบรรจุตามเจดียสําคัญ เมื่อเดินเขาไปในเจดียสามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอยางใกลชิด และดานซายมือจะ
เป็นรูปป้ัน นัตโบโบยี หรือ “เทพทันใจ” ซ่ึงชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบูชา ดวยท่ีเชื่อวาเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแลวจะ
สมปรารถนาทันใจ

นําทานขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมีย๊ะ ตามตํานานเลาวา เป็นธิดาของพญานาค ท่ีศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิน้ชีวิต
ไปกลายเป็นนัตท่ีชาวพมาเคารพกราบไหวกัน โดยทานสามารถกระซิบท่ีขางหูเบาๆ หามใหคนอ่ืนไดยิน และนําน้ํานมไปจอไวท่ี
ปาก บูชาดวยขาวตอก ดอกไม และผลไม

จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดงาทัตจี ซ่ึงมีพระพุธรูปองคใหญ คือหลวงพองาทัตจี แปลวา หลวงพอท่ีสูงเทาตึก 5 ชัน้ เป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีแกะสลักจากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัตริย เครื่องทรงเป็นโลหะ สวนเครื่องประกอบดานหลังจะเป็น
ไมสักแกะสลักทัง้หมด

นําทุกทานเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองท่ี ตลาดสกอตมารเก็ต ซ่ึงสรางเมื่อครัง้พมายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให
ทานไดเลือกชมและเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกพ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แปงทา
นาคา ผาปักพ้ืนเมือง เครื่องเงิน ไขมุก และหยกพมา

นําทานชม วัดพระหินออน หรือ วัดเจาดอจี ประดิษฐาน "พระหินออน" ใหญสุดในพมา ท่ีชาวพมาเรียก "หยก" เป็นพระท่ี
สลักดวยหินออนกอนเดียวทัง้องคและมีขนาดใหญท่ีสุดในพมา มีหนัก60ตัน สูง37ฟุต อยูในหองกระจกแกวเพ่ือเปนการ
ควบคุมอุณหภูมิ ไวเพ่ือปองกันการเสียหายของหินออนจากการเปล่ียนแปลงของอากาศ

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินยางกุง เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ค่ํา

21.00 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร เท่ียวบินท่ี DD 4239

22.55 น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ



ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง

พระมหาเจดียชเวดากอง

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

 เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

เป็นสนามบินท่ีตัง้อยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญท่ีสุด
เป็นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

ตัง้อยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็นมหาเจดียท่ีบรรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนังสือ Guinness Book of Records ได
จัดใหพระเจดียชเวดากองเป็นเจดียท่ีสูงท่ีสุดและเกาแกท่ีสุดในโลก

สักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมี
ความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร

เจดียโบตะทาวน

เทพทันใจ/นัตโบโบยี

 บาย

หรือ วัดเทพทันใจ เป็นเจดียท่ีกอสรางขึน้เพ่ือรับพระเกศาธาตุกอนท่ีจะนําไปบรรจุในพระ
เจดียชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุไดถูกอัญเชิญขึน้จากเรือไดนํามาประดิษฐานไวท่ีพระ
เจดียแหงน้ี กอนองคพระเจดียไดถูกทําลายในระหวางสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และไดรับการ
บูรณะขึน้มาใหม โดยท่ีใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรง ใหคนเดินเขาไปภายในได ดาน
ฝาผนังใตฐานพระเจดียไดนําทองคําและของมีคาตางๆ ท่ีพุทธศาสนิกชนชาวพมานํามา
ถวายองคพระเจดียมาจัดแสดงไว

นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักการะ
รูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม
โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากน้ันก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลว
เอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จาก
น้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชีข้องนัตโบโบยี แคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาท่ีตัง้ใจ
ไว



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

่ ่ ่

เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมี๊ยะ

เจดียงาทัตจี

ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสกอต

วัดพระหินออน หรือ วัดตอจี

ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง

เป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือ
สัตวจนเมื่อสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ตามความ
เชื่อ เวลาท่ีจะขอพรกับทาน จะตองกระซิบ มีคนไดรับผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมา
แกบน และบอกตอกัน จนรายการไหวเทพกระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุก
บริษัท

วัดน้ีตัง้อยูฝ่ังตรงขามเย้ืองๆพระตาหวานเป็นอีกวัดท่ีนาสนใจ ความนาสนใจของวัดน้ีคือ
พระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขัน้ ทรงเครื่องกษัตริย เป็นพระท่ีสวยแปลกดู
อลังการดีคะ จากหนาพระไปทางขวาดานขางน้ีจะมีรูปพระพุทธประวัติท่ีเป็นภาพวาด และ
ปูนป้ันลอยตัวเหมือนภาพสามมิต ิใกลๆมีระฆังใบใหญมากคะเราเอาศรีษะกมลงไปดูขาง
ในระฆังเขียนภาษาพมา

หรือ ตลาดโบซกอองซาน หรือ ตลาดโบจก ตลาดใหญและนาเท่ียวท่ีสุดในกรุงยางกุง เดิม
คือ “สกอตมารเก็ต” สรางโดยชาวสก็อต ตลาดน้ีถือเป็นแหลงรวบรวมสินคาจากท่ัว
ประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของพมาซ่ึงตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซ้ือของฝาก
ญาติมิตรไดนานาชนิด

เป็นวัดท่ีมีพระพุทธรูปหยกขาว (White jade Buddha) สรางจากหินหยกกอนใหญนํามา
จากเมืองมัณฑะเลยมีพระประวัติและมีรอยพระพุทธบาทจําลอง

เป็นสนามบินท่ีตัง้อยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญท่ีสุด
เป็นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชัว่โมง

ตลาดสกอตปิดทุกวันจันทรและเทศกาลวันสงกรานต

คําสวดบูชาพระมหาเจดียชเวดากอง 
เป็นพระธาตุประจําคนเกิดปีมะเมีย (มา) มีคําสวดบูชาดังน้ี 
ชมพูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเม สัตตะระตะนัง ปะฐะมัง กะกุสันธัง สุวัณณะทัณฑัง ธาตุโย ฐัสสะติ ทุติยัง โกนาคะ
มะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ ตะติยัง กัสสะปัง พุทธะจีวะรัง ธาตุโย ฐัสสะติ จะตุตถัง โคตะมะ อัฎฐะเกศะ ธาตุโย ฐัส
สะติ ปัญจะมัง อะริยะเมตตเตยโย อะนาคะโต อุตตะมัง ธาตุโย อะหัง วันทามิทูระโต ฯ

วิธีการสักการะเทพทันใจ 
นําดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือผลไมอ่ืนๆมาสักการะเทพทันใจ ซ่ึงทานจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย)
จากน้ันก็ใหทานนําเงินเงินบาท (แบงค 20, 50, 100 บาท) ไปใสมือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามา
เก็บไว จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชีข้องเทพทันใจ ทานก็จะสมตามความปราถนาท่ีขอไว



เง่ือนไข
1. บริษัทฯสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดิน

ทางออกหรือกองตรวจคน เขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯไมสามารถควบคุม
ไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน

3. บริษัทฯสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา (โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทัง้น้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริ
ษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ)

4. บริษัทฯสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

5. กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษัทฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา
อยางนอย7 วันกอนการเดินทาง 

6. เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

7. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไม
ขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้ 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับพระสงฆเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังโดยไมมีฆราวาสติดตามไปดวย 
 

การชําระเงิน
1. ชําระเงินคาทัวรเต็มจํานวน ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาท่ีท่ีดูแลเสน

ทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

3. หากทานท่ีตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึน้

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ
เดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋เครื่องบินชัน้นักทองเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะ

ตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายท่ีทางสายการบินกําหนด)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา 

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คารถขึน้พระธาตุอินทรแขวน 

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

9. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา   รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
เบีย้ประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
เบีย้ประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี   

่



    [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี   
    [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

10. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง

2. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)

3. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษ(มินิบาร, น้ําด่ืม, บุหรี่, เหลา, เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, คา
ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,  คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บปวยจาก
โรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทางเป็นตน

4. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติและผูถือเอกสารตางดาวตองย่ืนวีซาเขาประเทศพมามีคา
ธรรมเนียม 1,600 บาทตอทาน และคาบริการย่ืนวีซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการย่ืนวีซา 5-7 วันทําการ ยกเวน
หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส ไมตองย่ืนวีซา

5. คาหองพักเด่ียวตามอัตรา

6. คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด

7. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

8. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก)

9. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา

10. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
 

วีซา
โปรดตรวจสอบ PASSPORT กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน

ขึน้ไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา 

เอกสารการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติท่ีไมไดรับการยกเวน) 
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ

หนังสือเดินทาง (Passport) 

- ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  
- หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา

รูปถาย

- รูปถายสีหนาตรงขนาด2 น้ิว จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไวไมเกิน 6 เดือน , สติก๊เกอรใชไมได)และกรุณาเขียน
เบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป

ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย

- พาสสปอรตตางชาติท่ีเดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทับใหแนบมาในเลมพาสปอรต
ดวย

**ในกรณีท่ีมีพาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพ่ือปองกันการสูญหาย หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไมรับ
ผิดชอบในทุกกรณี ** 
 

หมายเหตุ

่ ้ ้ ้ ่



โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

ราคาน้ี เป็นราคาโปรโมชัน่ไมมีราคาเด็ก 2-11 ปี 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย
แลวแตความพึงพอใจในการบริการของหัวหนาทัวร

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคา
ใชจายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการ     ออกตัว๋เครื่องบินไปแลว (กรณีตัว๋ REFUNDได) ผู
เดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

2. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

3. หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึน้จริง
 และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

4. ท่ีน่ัง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน   กําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึน้อยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) และหองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมีหองพักแบบ 3 ทาน
จํานวนไมมากนัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

2. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

ขอความซ่ึงถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง

      ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีทองเท่ียวพรอมทัง้การสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทัง้น้ีทางบริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวาง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจาก
กงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวทัง้ใน
หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูก
ปฏิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเป็น
หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผล
ประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเป็นสําคัญ

การยกเลิก
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทัง้หมด 

2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทัง้หมด 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทัง้หมด

4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทัง้หมด

์ ้ ่



5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

6. กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทาง
ของทานไปยังคณะตอไปแตทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตัว๋เครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามท่ี
สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืน
คาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการย่ืนวีซา,คาวีซา และคาใชจายบางสวนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ
กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด

9. กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เน่ืองจากผูเดินทางทานอ่ืนในกลุมโดนปฏิเสธวีซา หรือไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

10. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด 
 


