
HILIGHT  
สักการะมหาเจดียช์เวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)  
ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองค า ที่ เจดีย์โบตา
ทาวน์ 
ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเคร่ืองแบบ
กษัตริย์ 
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) 
สักการะวัดพระหินอ่อน 
ช้อปปิ้งสนิค้าพ้ินมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต 
อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร 
ไหว้พระ 5 วัด เพ่ือเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว 
ท าบุญเต็มอิ่ม บินเช้า-กลับดึก  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง -
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) -เจดีย์โบตะ
ทาวน์ (เทพทันใจ) -พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต -วัดพระหิน
อ่อน- ดอนเมือง 

โดยสายการบินนกแอร์ [DD] 
เดินทาง: เมษายน-กันยายน 62 

ราคาเริ่มต้นเพียง 4,999.- 

พม่า บญุผลา ทันใจ 

ไหว้พระเต็มวัน  
สายการบินนกแอร์ (DD)

NIDN192107



 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 
วันที่  25 เม.ย62 4,999.- 
วันที่ 20 / 21 / 28 เม.ย.62 5,990.- 
วันที่ 3 / 8 พ.ค.62 4,999.- 
วันที่  4/5/11 / 12/ 19/ 25/ 26พ.ค.62  5,990.- 

วันที่ 1/ 2/ 8/ 15/ 16/ 22/ 23/ 29/30 มิ.ย.62 5,990.- 

วันที่ 7 ม.ิย.62 5,555.- 
วันที่ 13/ 19มิ.ย.62 4,999.- 

วันที่ 5 / 12  ก.ค.62 
 

5,555.- 

วันที่  11  ก.ค.62  4,999.- 
วันที่ 26 ก.ค.62 
 

5,990.- 

วันที่ 2 / 9 / 23 / 30 ส.ค.62 5,555.- 
วันที่ 3 / 4 / 17 / 18 / 24 / 25 / 31 ส.ค.62 5,990.- 
วันที่ 5 / 11/ 19/ 25/ 26 ก.ย.62 5,555.- 
วันที่ 7/ 8/ 14/ 15/ 21/ 22/ 28/ 29 ก.ย.62 5,990.- 

 

 
 
 

ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขับรถท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน 

 เส้นทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน ค่ า โรงแรมที่พัก 

1 

กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง – 
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) – เจดีย์
โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – พระงาทัตยี- ตลาดสก๊อต – 
วัดพระหินอ่อน- ดอนเมือง 

✈       🍽       ✈  



 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี 
(พระนอนตาหวาน) – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – พระงาทัตยี- ตลาดสก๊อต – 
วัดพระหินอ่อน- ดอนเมือง 

04.00 น. พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 3 
เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับอ านวยความ
สะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

06.30 น. 
 
07.35 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไมม่ีอาหารบน
เครื่อง และไม่มีน าหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง) 
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) 
น าท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) เป็นเจดีย์ทองค าท่ีงดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง 
มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 
2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่น้ าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดย
ช่างชาวพม่า จะใช้ทองค าแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองค าท่ีใช้ใน
การก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองค าท่ีเก็บอยู่
ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ 
นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและ
พลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้า
จ านวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
สูงสุดของพม่า ซึ่งมีท้ังผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะท้ังกลางวันและ
กลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ท่ีแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่
ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อน
เป็นชั้นๆ ท่ีเรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธาน
ส าหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา  

ค าสวดบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
เป็นพระธาตุประจ าคนเกิดปีมะเมีย (ม้า) มีค าสวดบูชาดังนี้ 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง 
 
บ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุ
สันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ทุติยัง  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  
ธาตุโย  ฐัสสะติ  ตะติยัง  กัสสะปัง  พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ   จะตุตถงั  โค
ตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ปญัจะมัง  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  
อุตตะมัง  ธาตุโย อะหัง วนัทามิทูระโต  ฯ 
 
หลังจากนั้นน าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) ซึ่งเป็น
พระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสุดและดวงตาสวยท่ีสุดของประเทศพม่า  ท่ีบริเวณพระ
บาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด  ประกอบด้วยลายลักษณ
ธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 
108 ประการ พระบาทมีลักษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมงักร) 
 
ท่านนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์  ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย 
ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงน าพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนท่ีจะน าไปบรรจุท่ี
เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์ส าคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระ
เกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด  นอกจากนี้ยังมีสิ่งท่ีน่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ 
พระพุธรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยท่ีมี
ลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้ง
เมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์
กั ลป์ กั ตต าในอิ น เดี ย  ท า ให้ รอดพ้ น จากระ เบิ ดของฝ่ ายพั น ธมิ ต ร ท่ี ถล่ ม
พระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑ์
วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี หรือ “เทพ
ทันใจ” ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยท่ีเช่ือว่าเมื่ออธิษฐานส่ิง
ใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ 
วิธีการสักการะเทพทันใจ น าดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือ
ผลไม้อื่นๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ่งท่านจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็
ให้ท่านน าเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว้

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.00น. 
 
22.55น. 

ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของ
เทพทันใจ ท่านก็จะสมตามความปราถนาท่ีขอไว้ 
น าท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามต านานเล่าว่า เป็นธิดาของ
พญานาค ท่ีศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตท่ีชาวพม่าเคารพกราบ
ไหว้กัน โดยท่านสามารถกระซิบท่ีข้างหูเบาๆ ห้ามให้คนอื่นได้ยิน และน าน้ านมไปจ่อ
ไว้ที่ปาก บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจ ีซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี 
แปลว่า หลวงพ่อท่ีสูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีแกะสลักจากหิน
อ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะ
เป็นไม้สักแกะสลักท้ังหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจาก
พระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์) 
น าทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองท่ี ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคง
เป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าท่ีระลึก
พื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทา
นาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า(ตลาดสก๊อตปิดทุกวนัจันทร์
และเทศกาลวันสงกรานต์) 
น าท่านชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดเจ้าดอจี ประดิษฐาน "พระหินอ่อน" ใหญ่สุดใน
พม่า ท่ีชาวพม่าเรียก "หยก" เป็นพระที่สลักด้วยหินอ่อนก้อนเดียวท้ังองค์และมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในพม่า มีหนัก60ตัน สูง37ฟุต อยู่ในห้องกระจกแก้วเพื่อเป้นการควบคุม
อุณหภูมิ ไว้เพื่อป้องกันการเสียหายของหินอ่อนจากการเปลี่ยนแปลงของ
อากาศ นมัสการรอยพระพุทธบาทจ าลองท่ีน าหิน ท่ีเหลือจากการแกะสลัก
พระพุทธรูป 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD 4239(ไม่มี
อาหารบนเครื่องและไม่มีน าหนักกระเป๋าโหลดใต้เคร่ือง) 
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วย
ความประทับใจ 
 

 



 

 

โปรแกรม : ย่างกุ้ง บุญผลา ไว้พระเต็มวัน  
                โดยสายการบินนกแอร์  

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2-

3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 
แต่ไม่ถึง12

ปี 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผู้ใหญ่ 
 1 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 
แต่ไม่ถึง12

ปี 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผู้ใหญ่ 
2 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 
แต่ไม่ถึง7ปี  
[ไม่มีเตียง] 

พักกับผู้ใหญ่ 
2 ท่าน  
ท่านละ 

ราคา 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ท่านละ 

20 เมษายน 2562  5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

21 เมษายน 2562  5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

25 เมษายน 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 

28 เมษายน 2562  5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

3 พฤษภาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 

4 พฤษภาคม 2562  5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
5 พฤษภาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
8 พฤษภาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 
11 พฤษภาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
12 พฤษภาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

19 พฤษภาคม 2562(วิสาขบู
ชา) 

5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

25 พฤษภาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
26 พฤษภาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
1 มิถุนายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
2 มิถุนายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 



 

 

7 มิถุนายน 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 
8 มิถุนายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
13 มิถุนายน 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 
15 มิถุนายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
16 มิถุนายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
19 มิถุนายน 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 
22 มิถุนายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
23 มิถุนายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
29 มิถุนายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
30 มิถุนายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
05 กรกฎาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 
06 กรกฎาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
07 กรกฎาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
11 กรกฎาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 
12 กรกฎาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 
13 กรกฎาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
20 กรกฎาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
21 กรกฎาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
26 กรกฎาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
27 กรกฎาคม 2562 6,490.- 6,490.- 6,490.- 6,490.- - - 
28 กรกฎาคม 2562 6,490.- 6,490.- 6,490.- 6,490.- - - 
02 สิงหาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 
03 สิงหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
04 สิงหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
09 สิงหาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 
17 สิงหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
18 สิงหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
23 สิงหาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 



 

 

24 สิงหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
25 สิงหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
30 สิงหาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 
31 สิงหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
05 กันยายน 2562  5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

07 กันยายน 2562 (เสาร์) 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
08 กันยายน 2562 (อาทิตย์) 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

11 กันยายน 2562  5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 
14 กันยายน 2562 (เสาร์) 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

15 กันยายน 2562 (อาทิตย์) 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
19 กันยายน 2562  5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

21 กันยายน 2562 (เสาร์) 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
22 กันยายน 2562 (อาทิตย์) 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

25 กันยายน 2562  5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 
26 กันยายน 2562  5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

28 กันยายน 2562 (เสาร์) 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
29 กันยายน 2562 (อาทิตย์) 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

**เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 2,500 บาท  

ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน  คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด  
2.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
4.ส าหรับผู้โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ



 

 

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าท้ังหมด 
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 
6.กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 
7.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ี
เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม 
ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
9.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 
10.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจ านวนวันจ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายท่ีทางสายการบินก าหนด) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่ารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน  
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 



 

 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมกับทาง
บริษัทได้ **  

เบ้ียประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
เบ้ียประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ าดื่ม, บุหรี,่ เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , 
ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่าก าหนด,  ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น 
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศ
พม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันท า
การ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า 
5. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา 
6. ค่าน ากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด 
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก์) 
9. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
10. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,000 บาท/ท่าน/ทริป 
 
 
เง่ือนไขการจอง  
 
1. ช าระเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้



 

 

เจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลเส้นทาง ท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจ าแล้วเท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
3. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 
4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด  
 
การช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้
เรียบร้อยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้จะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
 

 
เร่ืองตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1.ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ด าเนินการ     ออก
ตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
2.ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   
3.หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
4.นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมคีุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน   
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถ
เปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้
ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
 
เร่ืองโรงแรมที่พัก 



 

 

1.เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมี
ห้องพักแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
2.กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 
เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติท่ีไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันท าการ 
-หนังสือเดินทาง (Passport)  
-ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  
-หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิ้ว จ านวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้)และ
กรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ด้านหลังรูป 
-ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทับให้แนบมาใน
เล่มพาสปอร์ตด้วย 
**ในกรณีท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพ่ือป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ** 



 

 

หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


