


1 สนามบินมิงกาลาดง	-	วัดพระเขี้ยวแกว	-	เจดียกาบาเอ	-	พระพุทธ
ไสยาสนเจาทัตยี	-	สนามบินดอนเมือง	-	เจดียงาทัตจี	-	เจดียมหาวิ
ชยะ	-	พระมหาเจดียชเวดากอง

โรงแรม	Best	Western
Green	Hill	หรือ	Hotel
Grand	United	(Ahlone)
หรือเทียบเทา	ระดับ	4
ดาว

2 เจดียโบตะทาวน	-	เทพทันใจ/นัตโบโบยี	-	วัดพระบารมี	-	ตลาดโบ
โออองซานหรือตลาดสกอต	-	วัดพระหินออน	หรือ	วัดตอจี	-	ปาง
ชางเผือก	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	สนามบินดอนเมือง

10	พ.ค.	61	-	11	พ.ค.	61 ฿6,491 ฿6,491 ฿6,491 ฿1,500

11	พ.ค.	61	-	12	พ.ค.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

13	พ.ค.	61	-	14	พ.ค.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

14	พ.ค.	61	-	15	พ.ค.	61 ฿6,491 ฿6,491 ฿6,491 ฿1,500

17	พ.ค.	61	-	18	พ.ค.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

18	พ.ค.	61	-	19	พ.ค.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

23	พ.ค.	61	-	24	พ.ค.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

24	พ.ค.	61	-	25	พ.ค.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

25	พ.ค.	61	-	26	พ.ค.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

26	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿7,591 ฿7,591 ฿7,591 ฿1,500

27	พ.ค.	61	-	28	พ.ค.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

28	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

29	พ.ค.	61	-	30	พ.ค.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

1	มิ.ย.	61	-	2	มิ.ย.	61 ฿7,491 ฿7,491 ฿7,491 ฿1,500

2	มิ.ย.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿7,491 ฿7,491 ฿7,491 ฿1,500

3	มิ.ย.	61	-	4	มิ.ย.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

6	มิ.ย.	61	-	7	มิ.ย.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

7	มิ.ย.	61	-	8	มิ.ย.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

8	มิ.ย.	61	-	9	มิ.ย.	61 ฿7,491 ฿7,491 ฿7,491 ฿1,500

9	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿7,491 ฿7,491 ฿7,491 ฿1,500



10	มิ.ย.	61	-	11	มิ.ย.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

13	มิ.ย.	61	-	14	มิ.ย.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

14	มิ.ย.	61	-	15	มิ.ย.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

15	มิ.ย.	61	-	16	มิ.ย.	61 ฿7,491 ฿7,491 ฿7,491 ฿1,500

16	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿7,491 ฿7,491 ฿7,491 ฿1,500

17	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

20	มิ.ย.	61	-	21	มิ.ย.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

21	มิ.ย.	61	-	22	มิ.ย.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

22	มิ.ย.	61	-	23	มิ.ย.	61 ฿7,491 ฿7,491 ฿7,491 ฿1,500

27	มิ.ย.	61	-	28	มิ.ย.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

28	มิ.ย.	61	-	29	มิ.ย.	61 ฿6,991 ฿6,991 ฿6,991 ฿1,500

29	มิ.ย.	61	-	30	มิ.ย.	61 ฿7,491 ฿7,491 ฿7,491 ฿1,500

30	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿7,491 ฿7,491 ฿7,491 ฿1,500



ชวงเชา
04.00	น.	พรอมกัน	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น	2	เคานเตอร	สาย

การบินนกแอร	โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทาน

06.30	น.	ออกเดินทางสู	ยางกุง	โดยสายการบินนกแอร	เทีย่วบินที	่DD4230

07.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินมิงกาลาดง	กรุงยางกุง	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว
(เวลาทองถิน่ทีเ่มียนมารชากวาประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)

07.15	น.	นําทานขอพรที่	วัดพระเขี้ยวแกว	พระเขี้ยวแกวที่น่ีไดมาจากศรีลังกาตั้งแตสมัยของพระเจาบุเรง
นอง	นับเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิค์ูบานคูเมืองของยางกุง	เป็นหน่ึงในวัดที่ตองไปสักการะเมื่อมาเยือนยางกุง	ตัววัดมีรูป
ทรงแปดเหลี่ยมที่สวยงาม	รวมถึงขางในที่ประดิษฐสถานพระเขี้ยวแกวก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพุกาม

นําทานสักการะ	พระเจดียกาบาเอ	เป็นเจดียทรงกลม	มีทางเขาทั้งหมดหาดาน	ทุกดานจะมีพระพุทธรูป
ประดิษฐานอยูบนฐานทักษิณ	มีพระพุทธรูปหุมดวยทองคําองคเล็กๆอีก	28	องค	แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจา
ทั้ง	28	องค	มีความสูงและเสนผาศูนยกลางคือ	34	เมตร	สรางโดยนายอูนุนายกคนแรกของพมา	เพื่อใชเป็น
สถานที่สังคายนาพระไตรปิฎก	ในปี	ค.ศ.	1954	–	1956	และอุทิศพระเจดียองคน้ีเพื่อใหเกิดการสรางสันติภาพ
ขึน้ในโลก

หลังจากน้ันนําทานสักการะ	พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	(พระนอนตาหวาน)	ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความ
สวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมา	ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง	อันลวนเป็นมิ่งมงคล
สูงสุด	ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลางฝาพระบาท	และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตก
มงคล	108	ประการ	พระบาทมีลักษณะซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดงาทัตจี	ซึ่งมีพระพุธรูปองคใหญ	คือหลวงพองาทัตจี	แปลวา	หลวงพอที่สูงเทาตึก

5	ชั้น	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินออน	ทรงเครื่องแบบกษตัริย	เครื่องทรงเป็นโลหะ	สวน
เครื่องประกอบดานหลังจะเป็นไมสักแกะสลักทั้งหมด	และสลักป็นลวดลายตางๆ	จําลองแบบมาจากพระพุทธรูป
ทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง	(สมัยมัณฑเลย)

จากน้ันนําทานนมัสการ	มหาวิชยเจดีย	อยูติดกับเจดียชเวดากองทางทิศใต	เจดียมหาวิชยเจดียถูกสรางขึน้
เมื่อ	พ.ศ.2523	มีความเชื่อของชาวเมืองวา	มีพระเกศาธาตุอีกสองเสน	ภายในเจดียมีหองโถงที่ใหญมาก	เพดาน
เป็นทองฟา	ผนังรอบๆเป็นภาพตนโพธิ	์มีภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจา	ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูป	8
องค	จึงทําใหที่มหาเจดียแหงน้ีเป็นที่นับถือของชาวเมือง	และนักเที่ยวมาสักการะกราบไหวบูชากันอยางเนือง
แนน

นําทานสักการะ	พระมหาเจดียชเวดากอง	พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา	เป็นเจดียทองคําที่งดงาม	ตั้ง
เดนเป็นสงาอยูกลางเมืองยางกุง	มีความสูง	109	เมตร	ประดับดวยเพชร	544	เม็ด	ทับทิม	นิล	และบุษราคัมอีก
2,317	เม็ด	มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง	1,100	กิโลกรัม	โดยชางชาวพมา	จะใชทองคําแท
ตีเป็นแผนปิดองคเจดียไวรอบ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารไทย

โรงแรม	Best	Western	Green	Hill	หรือ	Hotel	Grand	United	(Ahlone)	หรือเทียบเทา	ระดับ	4	ดาว	



เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

วัดที่มีเจดียทรงปราสาท8เหลี่ยม	ปลายยอดเจดียประดวยทองคําแทอรามตา
มีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานศิลปะยุคพุกามและยุคตางๆของพมาไวดวย
กัน	ทําใหพระเขี้ยวแกวมีความงดงามตามศิลปะยุคตางๆ	สรางขึน้เพื่อเป็นที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน	เป็นองคเดียวกับที่
อัญเชิญมาที่พุทธมณฑล	ภายในตกแตงอันวิจิตรบรรจงดวยสีทองเกือบทั้งหลัง

เป็นเจดียทรงกลม	ซึ่งมีทางเขาทั้งหมดหาดาน	ที่นายอูนุนายกคนแรกของพมา
สรางขึน้เพื่อใชเป็นสถานที่ชําระพระไตรปิฎก	เป็นที่แปลกตาอีกแหงหน่ึง	และ
มีความสวยงามเป็นอยางมาก	โดยเฉพาะดานใน	คําวากาบาเอ	ในภาษาพมา
หมายถึง	โลกแหงสันติสุข	เจดียแหงน้ีเป็นที่รําลึกถึงการประชุมประสภาสงฆ
ระดับโลก	ครั้งที่	6	เพื่อใหบังเกิดสันติสุขแกชาวโลกของพุทธศาสนา

สักการะ	พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	(Kyauk	Htatgyi	Buddha)	หรือ	พระนอน
ตาหวาน	นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว	55	ฟุต	สูง	16	ฟุต	ซึ่งเป็นพระ
ที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม	พระบาทมีภาพมงคล	108
ประการ

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

วัดน้ีตั้งอยูฝ่ังตรงขามเยื้องๆพระตาหวานเป็นอีกวัดที่นาสนใจ	ความนาสนใจ
ของวัดน้ีคือพระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขั้น	ทรงเครื่องกษตัริย
เป็นพระที่สวยแปลกดูอลังการดีคะ	จากหนาพระไปทางขวาดานขางน้ีจะมีรูป
พระพุทธประวัติที่เป็นภาพวาด	และปูนป้ันลอยตัวเหมือนภาพสามมิติ	ใกลๆมี
ระฆังใบใหญมากคะเราเอาศรีษะกมลงไปดูขางในระฆังเขียนภาษาพมา



เป็นที่เที่ยวที่ถูกละเลยเพราะตั้งอยูแคขางๆ	เจดียชเวดากอง	เป็นเจดียที่ถือได
วามีความสวยงามมากทีเดียว	ในองคเจดียมีภาพวาดของ	12	ราศี	หรือคลายๆ
กับทองฟาจําลองบานเรา

ตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ	เมืองยางกุง	ประเทศพมา	เชื่อกันวาเป็นมหา
เจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน	8	เสน	หนังสือ	Guinness
Book	of	Records	ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเป็นเจดียที่สูงที่สุดและเกาแก
ที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารไทย

	โรงแรม	Best	Western	Green	Hill	หรือ	Hotel	Grand	United	(Ahlone)	หรือเทียบเทา	ระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา

นําทานนมัสการ	เจดียโบตะทาวน	ซึ่งโบตะทาวน	แปลวา	เจดียนายทหาร	1000	นาย	ไดสรางเจดียโบตะ
ทาวนน้ีและทรงนําพระเกศธาตุ	ไว	1	เสน	กอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอื่นๆ	เมื่อเดิน
เขาไปในเจดียสามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอยางใกลชิด

นอกจากน้ียังมีสิ่งที่นาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย	คือ	พระพุธรูปทองคํา	ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ
เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก	ตามประวัติวาเคยประดิษฐานอยูในพระราชวังมัณฑะเลย
ครั้งเมื่อพมาตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี	พ.ศ.	2428	ถูกเคลื่อนยายไปยังพิพิธภัณฑกัลปกัตตาในอินเดีย	ทําให
รอดพนจากระเบิดของฝายพันธมิตรที่ถลมพระราชวังมัณฑะเลย	ตอมาในปี	2488	พระพุทธรูปองคน้ีถูกจัดแสดง
ที่พิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต

และดานซายมือจะเป็นรูปป้ัน	นัตโบโบยี	หรือ	เทพทันใจ	ซึ่งชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบูชา
ดวยที่เชื่อวาเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ

วิธีการสักการะเทพทันใจ	นําดอกไม	ผลไม	โดยเฉพาะมะพราวออน	กลวย	หรือผลไมอื่นๆมาสักการะ
เทพทันใจ	ซึ่งทานจะชอบมาก	(บริเวณวัดจะมีขาย)	จากน้ันก็ใหทานนําเงินเงินบาท	(แบงค	20,	50,	100	บาท)
ไปใสมือของเทพทันใจ	2	ใบ	ไหวขอพรแลวดึกกลับมา	1	ใบ	เอามาเก็บไว	จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้
ของเทพทันใจ	ทานก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว

จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดบารมี	(พระเกศามีชีวิต)	สักการะพระเกศาของพระพุทธเจาองคพระเกศาธาตุ
เมื่อนํามาวางบนจานแกว	จะสามารถเคลื่อนไหวได	และที่วัดยังเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระโมคาลา
พระสารีบุตร	และพระอารหันตอีกดวย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เป็ดปักกิง่+สลัดกุงมังกร)

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่	ตลาดสกอตมารเก็ต	ซึ่งสรางเมื่อครั้งพมายังคงเป็นอาณานิคมของ

ประเทศอังกฤษ	ใหทานไดเลือกชมและเลือกซื้อสินคาที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก	เชน	ไมแกะสลัก
พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก	แปงทานาคา	ผาปักพื้นเมือง	เครื่องเงิน	ไขมุก	และหยกพมา	(ตลาดสกอตปิดทุก



วันจันทร)

นําทานชม	วัดพระหินออน	ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินออนที่มีขนาดใหญที่สุดในพมา	นําทานชม
ชางเผือก	ที่เป็นชางคูบานคูเมืองของพมา	มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวถูกตองตาม	คชลักษณะของชางเผือกทุก
ประการ

สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินยางกุง	เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ชวงคํ่า
21.00	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินนกแอร	เทีย่วบินที	่DD	4239

22.55	น.	คณะเดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมดวยความ
ประทับใจ

	บริการอาหารเชา

หรือ	วัดเทพทันใจ	เป็นเจดียที่กอสรางขึน้เพื่อรับพระเกศาธาตุกอนที่จะนําไป
บรรจุในพระเจดียชเวดากอง	เมื่อพระเกศาธาตุไดถูกอัญเชิญขึน้จากเรือไดนํา
มาประดิษฐานไวที่พระเจดียแหงน้ี	กอนองคพระเจดียไดถูกทําลายในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่	2	และไดรับการบูรณะขึน้มาใหม	โดยที่ใตฐานพระเจดียมี
โครงสรางโปรง	ใหคนเดินเขาไปภายในได	ดานฝาผนังใตฐานพระเจดียไดนํา
ทองคําและของมีคาตางๆ	ที่พุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายองคพระเจดีย
มาจัดแสดงไว

นัตโบโบยี	หรือ	พระเทพทันใจ	เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย	วิธี
การสักการะรูปป้ันเทพทันใจ	(นัตโบโบยี)	เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถ
นาก็ใหเอาดอกไม	ผลไม	โดยเฉพาะมะพราวออน	กลวย	จากน้ันก็ใหเอาเงินจะ
เป็นดอลลา	บาท	หรือจาด	ก็ได	แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี	2	ใบ	ไหวขอพร
แลวดึกกลับมา	1	ใบ	เอามาเก็บรักษาไว	จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้
ของนัตโบโบยี	แคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาที่ตั้งใจไว

นําทานสู	วัดพระบารมี	หรือ	วัดบารมี	วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจา	ที่เชื่อ
วายังมีชีวิตอยูจริง	ดวยองคพระเกศาธาตุน้ีเมื่อนามาวางบนมือจะสามารถ
เคลื่อนไหวได	อีกทั้งไดชื่อวาเป็นที่เก็บองคพระบรมสารีริกธาตุไวมากที่สุดดวย
ไมวาจะเป็นของพระโมคาลา	พระสารีบุตร	และองคพระอรหันตตางๆ	เชิญสัก
การะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจากัสสปะ	ซึ่งเป็นพระพุทธเจา
องคที่สามในกัปปน้ี	พรอมชมความอัศจรรยของพระเกศาธาตุน้ีดวยพุทธานุ
ภาพทรงขยับพระองคไป-มาไดทั้งในนาและบนบก	และเป็นพิพิธภัณฑพระธาตุ
ใหญที่สุดในพมา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร)

หรือ	ตลาดโบซกอองซาน	หรือ	ตลาดโบจก	ตลาดใหญและนาเที่ยวที่สุดในกรุง
ยางกุง	เดิมคือ	“สกอตมารเก็ต”	สรางโดยชาวสก็อต	ตลาดน้ีถือเป็นแหลง
รวบรวมสินคาจากทั่วประเทศ	ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญที่สุดของพมาซึ่งตลาดแหงน้ี
ทานสามารถเลือกซื้อของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด



ตลาดสกอตปิดทุกวันจันทร

เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหยกขาว	(White	jade	Buddha)	สรางจากหินหยกกอน
ใหญนํามาจากเมืองมัณฑะเลยมีพระประวัติและมีรอยพระพุทธบาทจําลอง

ซึ่งในประเทศไทยไมมีใหเห็นแลวในปัจจุบัน	ในประเทศพมาเองป าเขาอุดม
สมบูรณ	และยังมีชางเผือกใหไดชม	ไดเห็นกันอยูและ	ชางเผือกน้ันตองตรง
ตาม	คชลักษณะ	5	ประการ	คือ	1.	งาอุมบาตร	2.	ผิวเปลือกมะนาว	3.	หลังโคง
เหมือนคันธนู	4.	หางผู	5.	เล็บขาว

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม
สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

4.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	10	ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานท
ราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทาง

6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

7.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ
ริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

8.	บริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับพระสงฆเดินทางทองเที่ยวเพียงลําพังโดยไมมีฆราวาสติดตามไปดวย

กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมชําระเงิน	6,996	บาท	(ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได
รับเงินแลวเทาน้ัน)	หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจากทําการจองแลว
(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7	วันทําการ)
การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นนักทองเที่ยว	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทางทานละไมเกิน	20	กก.	(	Nok	Air	)

4.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง

5.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา

6.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

7.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง

9.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)



2.	คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร,	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร,	น้ําดื่ม,	บุหรี่,	เหลา,	เบียร	ฯลฯ),	คา
โทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,	คา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดิน
ทางเป็นตน

3.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติตองยื่นวีซาเขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม
1,600	บาทตอทาน	และคาบริการยื่นวีซา	500	บาทตอทาน	ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา	5-7	วันทําการ	ยกเวน
หนังสือเดินทางไทย	กัมพูชา	ลาว	เวียดนาม	และฟิลิปปินส	ไมตองยื่นวีซา

4.	คาวีซาเขาประเทศพมา	ในกรณีเรงดวน

5.	คาธรรมเนียมวีซาสําหรับผูเดินทางชาวตางชาติและผูถือเอกสารตางดาว

6.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา

7.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และทิปพนักงานขับรถ	(1000	บาท	ตอทาน)	ทิปหัวหนาทัวร	(ตามความ
ประทับใจ)

8.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7	%

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

เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

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

เอกสารการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติทีไ่มไดรับการยกเวน)
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย	10	วันทําการ
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)

-	ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	
-	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	4	หนา

2.	รูปถาย
-	รูปถายสีหนาตรงขนาด2	น้ิว	จํานวน	3	ใบ	(ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทานัน้	ถายไวไมเกิน	6	เดือน	,	สติก๊เกอร
ใชไมได)	และกรุณาเขียนเบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป

3.	ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย
-	พาสสปอรตตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยที่มีตราประทับใหแนบมาใน
เลมพาสปอรตดวย

**ในกรณีทีมี่พาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพื่อป องกันการสูญหาย	หากแนบมาแลว
เกิดการสูญหายทางบริษทัจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี	**

****ตัง้แตวันที	่11-18	เมษายน	2561	ตลาดสก็อต	/	พระราชวังบุเรงนอง	/	ภัตรคารอาหารเป็ดปักกิง่	กุง
มังกร	ปิดบริการ..โปรแกรมทัวรมีการปรับเปลีย่นทีท่องเทีย่วอื่นแทนความเหมาะสม****

ไมมีราคาเด็ก

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศกทานละ	1000	บาท/ทริป/ตอทาน	ทิปหัวหนาทัวรแลว



แตความประทับใจ

มีบริการน้ําดื่มวันละ	2	ขวด	พรอมผาเย็นวันละ	2	ผืน

**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**

หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

เดินทางชวงวันที่	10-20	เม.ย.	ของทุกปี	ตลาดสก็อต,	รานเป็ดปักกิ่งและสลัดกุงมังกร	ปิดทําการ	(วันปิดทําการ
อาจมีการเปลีย่นแปลงได)

สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

4.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ



กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด	

2.แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	6,996	บาท

3.แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิก
การเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ
ตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อน
การเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่องบินคา
หอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถเดินทาง
ได
7.กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว
ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และคาใชจายบาง
สวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน
โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
8.กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
9.กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวาดวยสาเห
ตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
10.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ
ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด


