
#11942 ทัวรพมา ยางกุง 2 วัน 1 คืน สักการะมหาเจดียชเว
ดากอง ขอพรหลวงพองาทัตยี บิน FD
ทัวรพมา ยางกุง วัดพระเขี้ยวแกว เจดียกาบาเอ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี(พระ
นอนตาหวาน) พระงาทัตยี เจดียชเวดากอง เจดียโบตะทาวน(เทพทันใจ) วัดบารมี
ตลาดสกอตมารเก็ต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - วัดซเวตอเมียต (วัดพระ
เข้ียวแกวจุฬามณี) - เจดียกาบาเอ - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียงาทัตจี - เจ
ดียชเวดากอง

  

 Best Western
Green Hill /
Summit Parkview
Hotel หรือเทียบเทา

2 เจดียโบตะทาวน - พระพุทธรูปทองคํา - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - วัดพระบารมี -
ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

5 พ.ค. 65 - 6 พ.ค. 65 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿1,500

12 พ.ค. 65 - 13 พ.ค. 65 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿1,500

26 พ.ค. 65 - 27 พ.ค. 65 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿1,500

1 มิ.ย. 65 - 2 มิ.ย. 65 ฿6,900 ฿6,900 ฿6,900 ฿1,500

8 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65 ฿6,900 ฿6,900 ฿6,900 ฿1,500

15 มิ.ย. 65 - 16 มิ.ย. 65 ฿6,900 ฿6,900 ฿6,900 ฿1,500

22 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿1,500

29 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿1,500

6 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿1,500

13 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿1,500

20 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿1,500

27 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿1,500

3 ส.ค. 65 - 4 ส.ค. 65 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿1,500

10 ส.ค. 65 - 11 ส.ค. 65 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿1,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติมิ
งกาลาดง - วัดพระเขี้ยวแกวพมา - เจดียกาบาเอ - พระพุทธ
ไสยาสนเจาทัตยี - เจดียงาทัตจี - พระมหาเจดียชเวดากอง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 3 (อาคาร 1 ) เคานเตอร 2 (ประตู 3) โดยมีเจา
หนาท่ี… คอยใหการตอนรับ

07.15 น. ออกเดินทางสู กรุงยางกุง โดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD251 (ไมมีอาหารบนเครื่อง)

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นท่ีเมีย
นมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

นําทานขอพรท่ี วัดพระเขี้ยวแกว พระเขี้ยวแกวท่ีน่ีไดมาจากศรีลังกาตั้งแตสมัยของพระเจาบุเรงนอง นับเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิค์ู
บานคูเมืองของยางกุง เป็นหน่ึงในวัดท่ีตองไปสักการะเมื่อมาเยือนยางกุง ตัววัดมีรูปทรงแปดเหล่ียมท่ีสวยงาม

นําทานสักการะ พระเจดียกาบาเอ เป็นเจดียทรงกลม มีทางเขาท้ังหมดหาดาน ทุกดานจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูบนฐาน
ทักษิณ มีพระพุทธรูปหุมดวยทองคําองคเล็กๆอีก 28 องค แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจาท้ัง 28 องค มีความสูงและเสนผา
ศูนยกลางคือ 34 เมตร

ภายในบริเวณใกลๆ กันยังมี ถํ้ามหาปาสณะคูหา Mahapasana Cave จําลองมาจากถํ้าสัตตบรรณคูหาแหงเมืองราชคฤห
ประเทศอินเดีย และท่ีบริเวณสวนมี ตนโพธิท่ี์พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
มาปลูกไว 2 ตน เมื่อปีพ.ศ.2503

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี ๓ (พระนอนตาหวาน) ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสุดและดวงตาสวยท่ีสุด
ของประเทศพมา ท่ีบริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละ
องคในบริเวณใจกลางฝาพระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู วัดงาทัตจี ซ่ึงมีพระพุธรูปองคใหญ คือหลวงพองาทัตจี แปลวา หลวงพอท่ีสูงเทาตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยท่ีแกะสลักจากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัตริย เครื่องทรงเป็นโลหะ สวนเครื่องประกอบดานหลังจะเป็นไมสักแกะ
สลักท้ังหมด

นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง ๖ พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา เป็นเจดียทองคําท่ีงดงาม ตั้งเดนเป็นสงาอยูกลาง
เมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดียชเวดากองมี
ทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชางชาวพมา

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

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

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

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



ทาอากาศยานมิงกาลาดง

วัดซเวตอเมียต (วัดพระเขี้ยวแกวจุฬามณี)

เจดียกาบาเอ

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

วัดน้ีคนไทยรูจักกันในชื่อวัดพระเขี้ยวแกวจุฬามณี เป็นวัดหน่ึงในยางกุงท่ีใช
สถาปัตยกรรมแบบพุกาม ตัววัดมีลักษณะเป็นทรงปราสาทแปดเหล่ียม มีปลายยอดเจดีย
ประดับดวยทองคําแท ภายในองคเจดียประดับตกแตงอยางวิจิตร และภายในหองโถงวัด
เป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกวอันศักดิส์ิทธิท่ี์ไดอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาในรัชสมัย
ของพระเจาบุเรงนอง สิ่งน้ีถือเป็นหน่ึงในสิ่งศักดิส์ิทธิค์ูบานคูเมืองอันสําคัญของยางกุง

เป็นเจดียทรงกลม ซ่ึงมีทางเขาท้ังหมดหาดาน ท่ีนายอูนุนายกคนแรกของพมา สรางขึ้น
เพ่ือใชเป็นสถานท่ีชําระพระไตรปิฎก เป็นท่ีแปลกตาอีกแหงหน่ึง และมีความสวยงามเป็น
อยางมาก โดยเฉพาะดานใน คําวากาบาเอ ในภาษาพมา หมายถึง โลกแหงสันติสุข เจดีย
แหงน้ีเป็นท่ีรําลึกถึงการประชุมประสภาสงฆระดับโลก ครั้งท่ี 6 เพ่ือใหบังเกิดสันติสุขแก
ชาวโลกของพุทธศาสนา

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เจดียงาทัตจี

เจดียชเวดากอง

 บาย

เจดียน้ีตั้งอยูฝ่ังตรงขามเย้ืองๆพระตาหวานเป็นอีกวัดท่ีนาสนใจ ความนาสนใจของเจดียน้ี
คือพระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขั้น ทรงเครื่องกษัตริย เป็นพระท่ีสวย
แปลกดูอลังการ จากหนาพระไปทางขวาดานขางน้ีจะมีรูปพระพุทธประวัติท่ีเป็นภาพวาด
และปูนป้ันลอยตัวเหมือนภาพสามมิติ

เจดียน้ีตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็นมหาเจดีย
ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนังสือ Guinness Book of
Records ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเป็นเจดียท่ีสูงท่ีสุดและเกาแกท่ีสุดในโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 เจดียโบตะทาวน - พระพุทธรูปทองคํา - เทพทันใจ/นัตโบโบยี -
วัดพระบารมี - ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสกอต - ทา
อากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

ไมมีอาหารบนเครื่อง

(เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

  Best Western Green Hill / Summit Parkview Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานนมัสการ เจดียโบตะทาวน ซ่ึงโบตะทาวน แปลวา เจดียนายทหาร 1000 นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวน น้ีและทรงนํา
พระเกศธาตุ ไว 1 เสน กอนท่ีจะนําไปบรรจุท่ีเจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอ่ืนๆ เมื่อเดินเขาไปในเจดียสามารถมองเห็นพระ
เกศาธาตุไดอยางใกลชิด

นําทานชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยท่ีมี
ลักษณะงดงามย่ิงนัก ตามประวัติวาเคยประดิษฐานอยูในพระราชวังมัณฑะเลย

และดานซายมือจะเป็นรูปป้ัน นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบูชา ดวย ท่ีเชื่อวาเมื่อ
อธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ

นําทานเดินทางสู วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) สักการะพระเกศาของพระพุทธเจาองคพระเกศาธาตุ เมื่อนํามาวางบนจานแกว
จะสามารถเคล่ือนไหวได และท่ีวัดยังเป็นท่ีเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระโมคาลา พระสารีบุตร และพระอารหันตอีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร)

นําทานเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองท่ี ตลาดสกอตมารเก็ต ซ่ึงสรางเมื่อครั้งพมายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหทาน
ไดเลือกชมและเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกพ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก

(ตลาดสกอตปิดทุกวันจันทรและวันหยุดสงกรานต)

นําทานเดินทางสู สนามบินยางกุง เพ่ือ เดินทางกลับกรุงเทพฯ

17.30 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD254 (ไมมีอาหารบนเครื่อง)

ค่ํา

19.15 น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



เจดียโบตะทาวน

พระพุทธรูปทองคํา

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

วัดพระบารมี

เป็นเจดียท่ีกอสรางขึ้นเพ่ือรับพระเกศาธาตุกอนท่ีจะนําไปบรรจุในพระเจดียชเวดากอง
เมื่อพระเกศาธาตุไดถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือไดนํามาประดิษฐานไวท่ีพระเจดียแหงน้ี กอน
องคพระเจดียไดถูกทําลายในระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และไดรับการบูรณะขึ้นมาใหม
โดยท่ีใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรง ใหคนเดินเขาไปภายในได ดานฝาผนังใตฐานพระ
เจดียไดนําทองคําและของมีคาตางๆ ท่ีพุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายองคพระเจดียมา
จัดแสดงไว

พระพุทธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีมี
ลักษณะงดงามย่ิงนัก ตามประวัติวาเคยประดิษฐานอยูในพระราชวังมัณฑะเลย ครั้งเมื่อ
พมาตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคล่ือนยายไปยังพิพิธภัณฑกัลปกัตตา
ในอินเดีย ทําใหรอดพนจากระเบิดของฝายพันธมิตรท่ีถลมพระราชวังมัณฑะเลย ตอมาใน
ปี 2488 พระพุทธรูปองคน้ีถูกจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต

นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เป็นเทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักกา
ระรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผล
ไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได
แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว
จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยี แคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาท่ี
ตั้งใจไว

เป็นวัดท่ีเก็บพระเกศาของพระพุทธเจาท่ีเชื่อวายังมีชีวิตอยูจริง ดวยองคพระเกศาธาตุน้ีเมื่อ
นามาวางบนมือจะสามารถเคล่ือนไหวได อีกท้ังไดชื่อวาเป็นท่ีเก็บองคพระบรมสารีริกธาตุ
ไวมากท่ีสุดดวย ไมวาจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองคพระอรหันตตางๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร

ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

 บาย

เป็นตลาดใหญและนาเท่ียวท่ีสุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต” สรางโดยชาว
สก็อต ตลาดน้ีถือเป็นแหลงรวบรวมสินคาจากท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของ
พมาซ่ึงตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซ้ือของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

 คํ่า



 หมายเหตุ (ตลาดสกอตปิดทุกวันจันทรและวันหยุดสงกรานต)

ไมมีอาหารบนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

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



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 
 

การชําระเงิน
1.ชําระเงินคาทัวรเต็มจํานวน ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาท่ีท่ีดูแลเสน

ทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทานั้น

2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

3.หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

4.หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน(ในวันเวลาทําการ)ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดิน
ทางโดยอัตโนมัติ
 

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

ตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายท่ีทางสายการบินกําหนด)

2.คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง 20 กก.

3.คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

4.คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง

5.คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา 

6.คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

7.คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

8.คารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวน 

9.คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

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

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 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.คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)

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

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

4.คาหองพักเด่ียวตามอัตรา

5.คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด

6.คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

7.คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก)

8.คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

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

วีซา
เอกสารการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติท่ีไมไดรับการยกเวน)
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ

หนังสือเดินทาง (Passport) 
ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา

รูปถาย
รูปถายสีหนาตรงขนาด2 น้ิว จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไวไมเกิน 6 เดือน , สติก๊เกอรใชไมได)และกรุณาเขียน

เบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป

ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย

พาสสปอรตตางชาติท่ีเดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทับใหแนบมาในเลมพาสปอรต
ดวย

**ในกรณีท่ีมีพาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพ่ือปองกันการสูญหาย หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะ
ไมรับผิดชอบในทุกกรณี **
 

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

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไม
สามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ***

หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

**ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติและจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหน่ึงเป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม
2558 ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาเขาออกปกติอีก

ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท**

**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 3,000 บาท 
ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน



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

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

      เรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1.ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคา
ใชจายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการ     ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว REFUNDได) ผู
เดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น

2.ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

3.หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
 และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

4.น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน   กําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

เรื่องโรงแรมท่ีพัก

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

2.กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม
 

 

การยกเลิก
1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน        คืนคาใชจายท้ังหมด 

2.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน        เก็บคาใชจายท้ังหมด

3.แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายท้ังหมด

4.สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด

5.บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

6.กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามท่ี
สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได

7.กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืน
คาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการย่ืนวีซา,คาวีซา และคาใชจายบางสวนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ
กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นแลวกับทานเป็นกรณีไป

8.กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด

่ ่



9.กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เน่ืองจากผูเดินทางทานอ่ืนในกลุมโดนปฏิเสธวีซา หรือไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นแลวกับทานเป็นกรณีไป

10.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 


