


1
สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	วัดพระเขี้ยวแกว	-	พระพุทธไสยาสน
เจาทัตยี	-	พระมหาเจดียชเวดากอง	-	เจดียโบตะทาวน	-	เทพทันใจ/นัตโบโบยี	-
เจดียงาทัตจี	-	ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสกอต	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	สนาม
บินดอนเมือง

25	มี.ค.	61	-	25	มี.ค.	61 ฿5,494 ฿5,494 ฿5,494 ฿0

28	มี.ค.	61	-	28	มี.ค.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

29	มี.ค.	61	-	29	มี.ค.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

30	มี.ค.	61	-	30	มี.ค.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

1	เม.ย.	61	-	1	เม.ย.	61 ฿5,494 ฿5,494 ฿5,494 ฿0

4	เม.ย.	61	-	4	เม.ย.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

5	เม.ย.	61	-	5	เม.ย.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

6	เม.ย.	61	-	6	เม.ย.	61 ฿5,994 ฿5,994 ฿5,994 ฿0

7	เม.ย.	61	-	7	เม.ย.	61 ฿5,494 ฿5,494 ฿5,494 ฿0

8	เม.ย.	61	-	8	เม.ย.	61 ฿5,494 ฿5,494 ฿5,494 ฿0

9	เม.ย.	61	-	9	เม.ย.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

11	เม.ย.	61	-	11	เม.ย.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

12	เม.ย.	61	-	12	เม.ย.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

13	เม.ย.	61	-	13	เม.ย.	61 ฿5,994 ฿5,994 ฿5,994 ฿0

14	เม.ย.	61	-	14	เม.ย.	61 ฿5,994 ฿5,994 ฿5,994 ฿0

15	เม.ย.	61	-	15	เม.ย.	61 ฿5,994 ฿5,994 ฿5,994 ฿0

16	เม.ย.	61	-	16	เม.ย.	61 ฿5,494 ฿5,494 ฿5,494 ฿0

18	เม.ย.	61	-	18	เม.ย.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

19	เม.ย.	61	-	19	เม.ย.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

20	เม.ย.	61	-	20	เม.ย.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

21	เม.ย.	61	-	21	เม.ย.	61 ฿5,494 ฿5,494 ฿5,494 ฿0

22	เม.ย.	61	-	22	เม.ย.	61 ฿5,494 ฿5,494 ฿5,494 ฿0

25	เม.ย.	61	-	25	เม.ย.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

26	เม.ย.	61	-	26	เม.ย.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

27	เม.ย.	61	-	27	เม.ย.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0



28	เม.ย.	61	-	28	เม.ย.	61 ฿5,494 ฿5,494 ฿5,494 ฿0

29	เม.ย.	61	-	29	เม.ย.	61 ฿5,494 ฿5,494 ฿5,494 ฿0

30	เม.ย.	61	-	30	เม.ย.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

3	พ.ค.	61	-	3	พ.ค.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

4	พ.ค.	61	-	4	พ.ค.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

5	พ.ค.	61	-	5	พ.ค.	61 ฿5,494 ฿5,494 ฿5,494 ฿0

9	พ.ค.	61	-	9	พ.ค.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

10	พ.ค.	61	-	10	พ.ค.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

11	พ.ค.	61	-	11	พ.ค.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

12	พ.ค.	61	-	12	พ.ค.	61 ฿5,494 ฿5,494 ฿5,494 ฿0

13	พ.ค.	61	-	13	พ.ค.	61 ฿5,494 ฿5,494 ฿5,494 ฿0

14	พ.ค.	61	-	14	พ.ค.	61 ฿5,494 ฿5,494 ฿5,494 ฿0

16	พ.ค.	61	-	16	พ.ค.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

17	พ.ค.	61	-	17	พ.ค.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

18	พ.ค.	61	-	18	พ.ค.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

19	พ.ค.	61	-	19	พ.ค.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

20	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

23	พ.ค.	61	-	23	พ.ค.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

24	พ.ค.	61	-	24	พ.ค.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

25	พ.ค.	61	-	25	พ.ค.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

26	พ.ค.	61	-	26	พ.ค.	61 ฿5,494 ฿5,494 ฿5,494 ฿0

27	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿5,494 ฿5,494 ฿5,494 ฿0

29	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿5,494 ฿5,494 ฿5,494 ฿0

30	พ.ค.	61	-	30	พ.ค.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

31	พ.ค.	61	-	31	พ.ค.	61 ฿4,994 ฿4,994 ฿4,994 ฿0

1	มิ.ย.	61	-	1	มิ.ย.	61 ฿4,991 ฿4,991 ฿4,991 ฿0

2	มิ.ย.	61	-	2	มิ.ย.	61 ฿5,491 ฿5,491 ฿5,491 ฿0

3	มิ.ย.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿5,491 ฿5,491 ฿5,491 ฿0

6	มิ.ย.	61	-	6	มิ.ย.	61 ฿4,991 ฿4,991 ฿4,991 ฿0

7	มิ.ย.	61	-	7	มิ.ย.	61 ฿4,991 ฿4,991 ฿4,991 ฿0

8	มิ.ย.	61	-	8	มิ.ย.	61 ฿4,991 ฿4,991 ฿4,991 ฿0

9	มิ.ย.	61	-	9	มิ.ย.	61 ฿5,491 ฿5,491 ฿5,491 ฿0



10	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿5,491 ฿5,491 ฿5,491 ฿0

13	มิ.ย.	61	-	13	มิ.ย.	61 ฿4,991 ฿4,991 ฿4,991 ฿0

14	มิ.ย.	61	-	14	มิ.ย.	61 ฿4,991 ฿4,991 ฿4,991 ฿0

15	มิ.ย.	61	-	15	มิ.ย.	61 ฿4,991 ฿4,991 ฿4,991 ฿0

16	มิ.ย.	61	-	16	มิ.ย.	61 ฿5,491 ฿5,491 ฿5,491 ฿0

17	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿5,491 ฿5,491 ฿5,491 ฿0

20	มิ.ย.	61	-	20	มิ.ย.	61 ฿4,991 ฿4,991 ฿4,991 ฿0

21	มิ.ย.	61	-	21	มิ.ย.	61 ฿4,991 ฿4,991 ฿4,991 ฿0

22	มิ.ย.	61	-	22	มิ.ย.	61 ฿4,991 ฿4,991 ฿4,991 ฿0

23	มิ.ย.	61	-	23	มิ.ย.	61 ฿5,491 ฿5,491 ฿5,491 ฿0

24	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿5,491 ฿5,491 ฿5,491 ฿0

27	มิ.ย.	61	-	27	มิ.ย.	61 ฿4,991 ฿4,991 ฿4,991 ฿0

28	มิ.ย.	61	-	28	มิ.ย.	61 ฿4,991 ฿4,991 ฿4,991 ฿0

29	มิ.ย.	61	-	29	มิ.ย.	61 ฿4,991 ฿4,991 ฿4,991 ฿0

30	มิ.ย.	61	-	30	มิ.ย.	61 ฿5,491 ฿5,491 ฿5,491 ฿0



ชวงเชา
04.00	น.	พรอมกัน	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้

3เคานเตอร	สายการบินนกแอร	โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสาร
การเดินทางใหกับทุกทาน

06.30	น.	ออกเดินทางสู	ยางกุง	โดยสายการบินนกแอร	เทีย่วบินที	่DD4230	(ไมมีอาหารบนเครื่อง)
07.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินมิงกาลาดง	กรุงยางกุง	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว	(เวลา

ทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
07.15	น.	นําทานขอพรที่	วัดพระเขี้ยวแกว	พระเขี้ยวแกวที่น่ี	ไดมาจากศรีลังกาตั้งแตสมัยของพระเจาบุเรง

นอง	นับเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิค์ูบานคูเมืองของยางกุง	เป็นหน่ึงในวัดที่ตองไปสักการะเมื่อมาเยือนยางกุง	ตัววัดมีรูป
ทรงแปดเหลี่ยมที่สวยงาม	รวมถึงขางในที่ประดิษฐสถานพระเขี้ยวแกวก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพุกาม
หลังจากน้ันนําทานสักการะ	พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	(พระนอนตาหวาน)	ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความ

สวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมา	ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง	อันลวนเป็นมิ่งมงคล
สูงสุด	ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลางฝาพระบาท	และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตก
มงคล	108	ประการ	พระบาทมีลักษณะซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย
นําทานสักการะ	พระมหาเจดียชเวดากอง	พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา	(1	ใน	5	สิ่งศักดิส์ิทธิข์องพมา)

เป็นเจดียทองคําที่งดงาม	ตั้งเดนเป็นสงาอยูกลางเมืองยางกุง	มีความสูง	109	เมตร	ประดับดวยเพชร	544	เม็ด
ทับทิม	นิล	และบุษราคัมอีก	2,317	เม็ด	มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง	1,100	กิโลกรัม	โดย
ชางชาวพมา	จะใชทองคําแทตีเป็นแผนปิดองคเจดียไวรอบ	วากันวาทองคําที่ใชในการกอสรางและซอมแซมพระ
มหาเจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก	รอบๆฐานพระมหาเจดีย
รายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ	นับรอยองค	มีซุมประตูสี่ดาน	ยอดฉตัรองคพระมหาเจดียประกอบดวยเพชรและ
พลอยมากมาย	ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุธเจาจํานวน	8	เสน	เป็นพระธาตุ
ประจําปีเกิดปีมะเมีย	และยังเป็น	1	ใน	5	มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา	ซึ่งมีทั้งผูคนชาวพมา	และชาวตางชาติพา
กันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย	ณ	ที่แหงน้ีมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยางนาอัศจรรย	ไม
วาจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทําเป็นศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเป็นชั้นๆ	ที่เรียกวา	พ
ยาธาตุ	รายรอบองคพระเจดีย	ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เป็ดปักกิง่+สลัดกุงมังกร)

ชวงบาย
นําทานนมัสการ	เจดียโบตะทาวน	ซึ่งโบตะทาวน	แปลวา	เจดียนายทหาร	1,000	นาย	ไดสรางเจดียโบตะ

ทาวนน้ีและทรงนําพระเกศธาตุ	ไว	1	เสน	กอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอื่นๆ	เมื่อเดิน
เขาไปในเจดียสามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอยางใกลชิด	นอกจากน้ียังมีสิ่งที่นาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย
คือ	พระพุธรูปทองคํา	ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ	เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก	ตาม
ประวัติวาเคยประดิษฐานอยูในพระราชวังมัณฑะเลย	ครั้งเมื่อพมาตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี	พ.ศ.	2428	ถูก
เคลื่อนยายไปยังพิพิธภัณฑกัลปกัตตาในอินเดีย	ทําใหรอดพนจากระเบิดของฝายพันธมิตรที่ถลมพระราชวัง
มัณฑะเลย	ตอมาในปี	2488	พระพุทธรูปองคน้ีถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต
ดานซายมือจะเป็นรูปป้ัน	นัตโบโบยี	หรือ	“เทพทันใจ”	ซึ่งชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบูชา

ดวยที่เชื่อวาเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ
วิธีการสักการะเทพทันใจ	นําดอกไม	ผลไม	โดยเฉพาะมะพราวออน	กลวย	หรือผลไมอื่นๆมาสักกา
ระเทพทันใจ	ซึง่ทานจะชอบมาก	(บริเวณวัดจะมีขาย)	จากนัน้ก็ใหทานนําเงินเงินบาท	(แบงค	20,	50,
100	บาท)	ไปใสมือของเทพทันใจ	2	ใบ	ไหวขอพรแลวดึกกลับมา	1	ใบ	เอามาเก็บไว	จากนัน้ก็เอา
หนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของเทพทันใจ	ทานก็จะสมตามความปราถนาทีข่อไว
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดงาทัตจี	ซึ่งมีพระพุธรูปองคใหญ	คือหลวงพองาทัตจี	แปลวา	หลวงพอที่สูงเทาตึก



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

ประเทศอังกฤษ	ใหทานไดเลือกชมและเลือกซื้อสินคาที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก	เชน	ไมแกะสลัก
พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก	แปงทานาคา	ผาปักพื้นเมือง	เครื่องเงิน	ไขมุก	และหยกพมา	(ตลาดสกอตปิดทุก
วันจันทร)
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินยางกุง	เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ชวงคํ่า
21.00	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินนกแอร	เทีย่วบินที	่DD	4239

22.55	น.	คณะเดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมดวยความประทับใจ

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

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

วัดที่มีเจดียทรงปราสาท8เหลี่ยม	ปลายยอดเจดียประดวยทองคําแทอรามตา
มีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานศิลปะยุคพุกามและยุคตางๆของพมาไวดวย
กัน	ทําใหพระเขี้ยวแกวมีความงดงามตามศิลปะยุคตางๆ	สรางขึน้เพื่อเป็นที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน	เป็นองคเดียวกับที่
อัญเชิญมาที่พุทธมณฑล	ภายในตกแตงอันวิจิตรบรรจงดวยสีทองเกือบทั้งหลัง

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร)



เครื่องโบอิ้ง	737-800	ทีน่ัง่แบบ	3-3

บริการน้ําดื่มบนเครื่องทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	20	กก.

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

วัดน้ีตั้งอยูฝ่ังตรงขามเยื้องๆพระตาหวานเป็นอีกวัดที่นาสนใจ	ความนาสนใจ
ของวัดน้ีคือพระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขั้น	ทรงเครื่องกษตัริย
เป็นพระที่สวยแปลกดูอลังการดีคะ	จากหนาพระไปทางขวาดานขางน้ีจะมีรูป
พระพุทธประวัติที่เป็นภาพวาด	และปูนป้ันลอยตัวเหมือนภาพสามมิติ	ใกลๆมี
ระฆังใบใหญมากคะเราเอาศรีษะกมลงไปดูขางในระฆังเขียนภาษาพมา

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

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

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



ไมมีอาหารบนเครื่อง



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม

สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเทีย่วโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

(โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับภาวะอากาศ	และ
เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ)

4.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	10	ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท

ราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทาง
6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
7.	บริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับพระสงฆเดินทางทองเทีย่วเพียงลําพังโดยไมมีฆราวาสติดตามไปดวย

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาชําระเงินเต็มจํานวนคาทัวร	(ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือ
ไดรับเงินแลวเทานัน้)	หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจากทําการจอง
แลว	(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7	วันทําการ)
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียม	คาทัวรให

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	คา	รักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	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.	คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา
5.	คาวีซาเขาประเทศพมา	ในกรณีเรงดวน
6.	คาธรรมเนียมวีซาสําหรับผูเดินทางชาวตางชาติและผูถือเอกสารตางดาว
7.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง



8.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
9.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และทิปพนักงานขับรถ	(วันละ	1,000	บาท	ตอทาน)	ทิปหัวหนาทัวร	(ตาม

ความประทับใจ)

10.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7	%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	1-7	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
หนังสือเดินทาง	(Passport)

-	ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	
-	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	4	หนา
รูปถาย

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

-	พาสสปอรตตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยที่มีตราประทับใหแนบมาใน
เลมพาสปอรตดวย

**ในกรณีทีมี่พาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพื่อป องกันการสูญหายหากแนบมาแลว
เกิดการสูญหายทางบริษทัจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี	**

***	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	1,000	บาท	/	ทาน	***

***	ราคาน้ี	เป็นราคาโปรโมชัน่	ไมมีราคาเด็ก	2-11	ปี	***

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถทานละ	1,000	บาท	/ทริป/ตอทาน	**

***คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย	แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ	หัวหนาทัวร***
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ	**

**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
**ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง	ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา

ผานทาอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไมเกิน	14	วัน	ซึ่งจะมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่	11	สิงหาคม	2558	ทั้งน้ี	หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาเขาออกปกติอีก
ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิม่อีกทานละ	1,000	บาท**

เรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
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

เรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

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

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	4,889	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯ	กําหนดไว	(10	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและ
ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และ
คาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทาง
เมืองนอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็น
กรณีไป
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวร

ทั้งหมด
9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวา



ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุ

ผลใดๆ	ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


