
#15608 ทัวรพมา ยางกุง 1 วัน เจดียชเวดากอง สักการะเทพ
ทันใจและเทพกระซิบ บิน DD
ทัวรพมา ยางกุง พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี เจดียโบตะทาวน พระงาทัตยี ตลาด
สกอต วัดไจกะสาน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1
ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - เจดียชเวดากอง - พระพุทธไสยาสนเจาทัต
ยี - เจดียโบตะทาวน - พระพุทธรูปทองคํา - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมีย๊ะ)
- เจดียงาทัตจี - ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - เจดียไจกะสาน - ทาอากาศยานมิงกาลาดง -
ทาอากาศยานดอนเมือง

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

23 เม.ย. 65 - 23 เม.ย.
65

฿5,555 ฿5,555 ฿5,555 ฿0

30 เม.ย. 65 - 30 เม.ย.
65

฿5,555 ฿5,555 ฿5,555 ฿0

1 พ.ค. 65 - 1 พ.ค. 65 ฿5,990 ฿5,990 ฿5,990 ฿0

2 พ.ค. 65 - 2 พ.ค. 65 ฿5,990 ฿5,990 ฿5,990 ฿0

3 พ.ค. 65 - 3 พ.ค. 65 ฿5,990 ฿5,990 ฿5,990 ฿0

6 พ.ค. 65 - 6 พ.ค. 65 ฿5,555 ฿5,555 ฿5,555 ฿0

9 พ.ค. 65 - 9 พ.ค. 65 ฿5,990 ฿5,990 ฿5,990 ฿0

10 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65 ฿5,990 ฿5,990 ฿5,990 ฿0

13 พ.ค. 65 - 13 พ.ค. 65 ฿5,990 ฿5,990 ฿5,990 ฿0

14 พ.ค. 65 - 14 พ.ค. 65 ฿5,555 ฿5,555 ฿5,555 ฿0

16 พ.ค. 65 - 16 พ.ค. 65 ฿5,990 ฿5,990 ฿5,990 ฿0

17 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65 ฿5,990 ฿5,990 ฿5,990 ฿0

21 พ.ค. 65 - 21 พ.ค. 65 ฿5,555 ฿5,555 ฿5,555 ฿0

23 พ.ค. 65 - 23 พ.ค. 65 ฿5,990 ฿5,990 ฿5,990 ฿0

24 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65 ฿5,990 ฿5,990 ฿5,990 ฿0

28 พ.ค. 65 - 28 พ.ค. 65 ฿5,555 ฿5,555 ฿5,555 ฿0

30 พ.ค. 65 - 30 พ.ค. 65 ฿5,990 ฿5,990 ฿5,990 ฿0

3 มิ.ย. 65 - 3 มิ.ย. 65 ฿5,555 ฿5,555 ฿5,555 ฿0

6 มิ.ย. 65 - 6 มิ.ย. 65 ฿5,555 ฿5,555 ฿5,555 ฿0

7 มิ.ย. 65 - 7 มิ.ย. 65 ฿5,555 ฿5,555 ฿5,555 ฿0



11 มิ.ย. 65 - 11 มิ.ย. 65 ฿4,990 ฿4,990 ฿4,990 ฿0

13 มิ.ย. 65 - 13 มิ.ย. 65 ฿5,555 ฿5,555 ฿5,555 ฿0

14 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65 ฿5,555 ฿5,555 ฿5,555 ฿0

18 มิ.ย. 65 - 18 มิ.ย. 65 ฿4,990 ฿4,990 ฿4,990 ฿0

20 มิ.ย. 65 - 20 มิ.ย. 65 ฿5,555 ฿5,555 ฿5,555 ฿0

21 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65 ฿5,555 ฿5,555 ฿5,555 ฿0

25 มิ.ย. 65 - 25 มิ.ย. 65 ฿4,990 ฿4,990 ฿4,990 ฿0

27 มิ.ย. 65 - 27 มิ.ย. 65 ฿5,555 ฿5,555 ฿5,555 ฿0

28 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65 ฿5,555 ฿5,555 ฿5,555 ฿0

30 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 ฿4,990 ฿4,990 ฿4,990 ฿0

12 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65 ฿18,888 ฿18,888 ฿18,888 ฿4,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - เจดียชเว
ดากอง - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียโบตะทาวน -
พระพุทธรูปทองคํา - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะ
มาดอวเม๊ียะ) - เจดียงาทัตจี - ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)
- เจดียไจกะสาน - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. พรอมกัน ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 3 เคานเตอร สายการบินนกแอร
โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

06.30 น. ออกเดินทางสู ยางกุง โดยสายการบินนกแอร เท่ียวบินท่ี DD4230 (ไมมีอาหารบนเครื่อง และไมมีนําหนัก
กระเปาโหลดใตเครื่อง)

07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นท่ีเมีย
นมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา (1 ใน 5 สิ่งศักดิส์ิทธิ ์
ของพมา) เป็นเจดียทองคําท่ีงดงาม ตั้งเดนเป็นสงาอยูกลางเมืองยางกุง มีทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชาง
ชาวพมาจะใชทองคําแทตีเป็นแผนปิดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําท่ีใชในการกอสรางและซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ี
มากมายมหาศาลกวาทองคําท่ีเก็บอยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก

รอบๆฐานพระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับรอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดียประกอบดวย
เพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุธเจาจํานวน 8 เสน เป็นพระธาตุประจําปี
เกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซ่ึงมีท้ังผูคนชาวพมา

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) (Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha) ซ่ึงเป็นพระ
นอนท่ีมีความสวยงามท่ีสุดและดวงตาสวยท่ีสุดของประเทศพมา ท่ีบริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเป็นมิ่งมงคล
สูงสุด ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลางฝาพระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108
ประการ พระบาทมีลักษณะซอนกันซ่ึงแตกตางกับศิลปะของไทย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร)

นําทานนมัสการ เจดียโบตะทาวน (Botathaung Pagoda) ซ่ึงโบตะทาวน แปลวา เจดียนายทหาร 1,000 นาย ไดสราง
เจดียโบตะทาวน น้ีและทรงนําพระเกศธาตุ ไว 1 เสน กอนท่ีจะนําไปบรรจุท่ีเจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอ่ืนๆ เมื่อเดินเขาไปใน
เจดียสามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอยางใกลชิด

นอกจากน้ียังมีสิ่งท่ีนาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เป็นพระพุธรูปปาง
มารวิชัยท่ีมีลักษณะงดงามย่ิงนัก และดานซายมือจะเป็นรูปป้ัน นัตโบโบยี หรือ “เทพทันใจ” ซ่ึงชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไป
กราบไหวบูชา ดวยท่ีเชื่อวาเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ

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

นําทานเดินทางสู วัดงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) ซ่ึงมีพระพุธรูปองคใหญ คือหลวงพองาทัตจี แปลวา หลวงพอท่ีสูง
เทาตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีแกะสลักจากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัตริย เครื่องทรงเป็นโลหะ สวนเครื่อง
ประกอบดานหลังจะเป็นไมสักแกะสลักท้ังหมด และสลักป็นลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะ
โบง (สมัยมัณฑเลย)

นําทุกทานเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองท่ี ตลาดสกอตมารเก็ต (Bogyoke Aung San Market) ซ่ึงสรางเมื่อครั้งพมายังคงเป็น
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหทานไดเลือกชมและเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกพ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก

้ ่



พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แปงทานาคา ผาปักพ้ืนเมือง เครื่องเงิน ไขมุก และหยกพมา (ตลาดสกอตปิดทุกวันจันทรและ
เทศกาลวันสงกรานต)

นําทานเขาสู เจดียไจกะสาน Kyaikkasan Pagoda เจดียเกาแกอีกแหงหน่ึงของเมืองยางกุง เจดียองคน้ีสรางมาแลว 2
พันกวาปี โดยกษัตริยชาวอินเดีย ซ่ึงเป็นกษัตริยในยุคเดียวกับพระเจาอโศกมหาร ภายในองคพระเจดยบรรจุพระเกศาของ
พระพุทธเจาและพระธาตุสวนอ่ืนๆ 32 องค และเจดียไจกะสานแหงน้ียังมี องคเทพทันใจไจกะสาสนท่ีสามารถขอพรทานได เทพ
ทันใจท่ีน่ีลักษณะใบหนาท่ีย้ิมแยม ดูใจดี จึงเป็นอีก1สถานท่ี ท่ีผูมีจิตรศรัทธาชาวเมียรมารนิยมมาขอพรมากอีกแหงหน่ึง

ค่ํา

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินมิงกาลาดง เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ

21.00 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร เท่ียวบินท่ี DD4239 (ไมมีอาหารบนเครื่องและไมมีนํา
หนักกระเปาโหลดใตเครื่อง)

22.55 น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ

ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

เจดียชเวดากอง

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

 เชา

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

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร

 บาย



เจดียโบตะทาวน

พระพุทธรูปทองคํา

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)

เจดียงาทัตจี

ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)

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

เป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือ
สัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ตามความ
เชื่อนั้น เวลาท่ีจะขอพรกับทาน จะตองกระซิบ มีคนไดรับผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมา
แกบน และบอกตอกัน จนรายการไหวเทพกระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุก
บริษัท

เจดียน้ีตั้งอยูฝ่ังตรงขามเย้ืองๆพระตาหวานเป็นอีกวัดท่ีนาสนใจ ความนาสนใจของเจดียน้ี
คือพระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขั้น ทรงเครื่องกษัตริย เป็นพระท่ีสวย
แปลกดูอลังการ จากหนาพระไปทางขวาดานขางน้ีจะมีรูปพระพุทธประวัติท่ีเป็นภาพวาด
และปูนป้ันลอยตัวเหมือนภาพสามมิติ

เป็นตลาดใหญและนาเท่ียวท่ีสุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต” สรางโดยชาว
สก็อต ตลาดน้ีถือเป็นแหลงรวบรวมสินคาจากท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของ
พมาซ่ึงตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซ้ือของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด



 หมายเหตุ ไมมีอาหารบนเครื่อง และไมมีน้ําหนักกระเปาโหลดใตเครื่อง

เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง

ตลาดสกอตปิดทุกวันจันทรและเทศกาลวันสงกรานต

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

เจดียไจกะสาน
ตั้งอยูเมืองยางกุง สรางขึ้นเมื่อพุทธศักราช 218 โดยกษัตริยตีรี่ตํามาดอกาแหงอินเดีย
ภายในบรรจุพระเกศา 16 เสนและพระธาตุสวนอ่ืนๆ 32 องค เป็นชื่อภาษามอญวา “ไจ
อะแสน” ไจ แปลวา พระธาตุ อะแสน แปลวา พระอรหันต แปลรวม “พระธาตุสรางใน
การนําของพระอรหันต”

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

ทาอากาศยานดอนเมือง

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

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

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน
และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

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

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได จะไมสามารถขอคืนเงินได

การชําระเงิน
1. ชําระเงินเต็มจํานวนคาทัวร โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน กอน 1 เดินทางอยางนอยเดือน

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที (ในกรีณีย่ืนวีซา) 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ

4. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

5. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)
ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได

7. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง

2. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)

3. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ(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. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

วีซา
**โปรดอยาลืม สําคัญมาก*** กรุณานําหนังสือเดินทาง (Passport) ของทานนํามาในวันเดินทางดวยทางบริษัท ไมสามารถรับผิด

ชอบ ในกรณีท่ีทานลืมนํามา จนไมสามารถเดินทางได

**กรุณาตรวจสอบพาสสปอรตของตนเอง ตองมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และ พาสสปอรตตองไมชํารุด
หรือเสียหาย หรือ แมแต หามมีตราประทับนอกเหนือจากตราตรวจคนเขาเมือง ของประเทศนั้นๆ โดยเด็ดขาด มิเชนนั้นทานอาจถูก
ปฎิเสธการ Check In จากสายการบิน หรือ ถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมืองได***

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

**ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติและจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหน่ึงเป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม
2558 ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาเขาออกปกติอีกทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,600 บาท**

เอกสารการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติท่ีไมไดรับการยกเวน)
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ

- หนังสือเดินทาง (Passport)  ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางไป-กลับ

- หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา

- รูปถายสีหนาตรงขนาด2 น้ิว จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไวไมเกิน 6 เดือน , สติก๊เกอรใชไมได)และกรุณา
เขียนเบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป

- ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย

- พาสสปอรตตางชาติท่ีเดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทับใหแนบมาในเลมพาส
ปอรตดวย

**ในกรณีท่ีมีพาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพ่ือปองกันการสูญหาย หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะ
ไมรับผิดชอบในทุกกรณี **

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลาหากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม

หมายเหตุ
หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

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

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

**ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติและจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหน่ึงเป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม
2558 ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาเขาออกปกติอีกทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,600 บาท**

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 1-44 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

3. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

่ ่



4. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


