
 
 

 

 

 

MYANMAR 

สบาย โดนใจ..  
ยา่งกุง้ 1 วนั ไหวพ้ระ สดุคุม้  
โดยสายการบนินกแอร ์DD 

1. สกัการะมหาเจดยีช์เวดากอง (1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่)  
2. ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพทุธรปูทองค า ที ่เจดยีโ์บตาทาวน ์
3. ขอพรหลวงพอ่งาทตัย ีพระพทุธรปูปางมารวชิยั ทรงเครือ่งแบบกษตัรยิ ์
4. สกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระนอนตาหวาน) 
5. สกัการะวดัพระหนิออ่น 
6. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พิน้มอืง แบบจใุจ ณ ตลาดสกอ๊ต 
7. อิม่อรอ่ยกบัอาหารเลศิรส เป็ดปกัก ิง่+สลดักุง้มงักร 
8. ไหวพ้ระ 5 วดั เพือ่เป็นศริมิงคลกบัชวีติและครอบครวั 
9. ท าบญุเต็มอิม่ บนิเชา้-กลบัดกึ 

 

 

 

 



 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น 

 
1 

 

 
กรุงเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ – เจดยีช์เวดากอง – พระ

พทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระนอนตาหวาน) – เจดยีโ์บตะ

ทาวน ์(เทพทนัใจ) – พระงาทตัย-ี ตลาดสกอ๊ต – วดัพระหนิ
ออ่น- ดอนเมอืง 

 

 
 

 

 
 

 

 

เครือ่งโบอิง้ 737-800 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

บรกิารน า้ด ืม่บนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ – เจดยีช์เวดากอง – พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระ

นอนตาหวาน) – เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) – พระงาทตัย-ี ตลาดสกอ๊ต – วดัพระหนิ

ออ่น- ดอนเมอืง 

04.00 น. พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 3 

 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการ 

เดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

06.30 น.  ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 (ไมม่อีาหารบนเครือ่ง) 

07.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)  
 

น าทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า (1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า) เป็นเจดยี์

ทองค าทีง่ดงาม ตัง้เดน่เป็นสงา่อยูก่ลางเมอืงยา่งกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และ

บุษราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์เวดากองมีทองค าโอบ

หุม้อยู่น ้าหนักถึง 1,100 กโิลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช ้

ทองค าแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กันวา่ทองค าทีใ่ช ้

ในการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมาย

มหาศาลกว่าทองค าทีเ่ก็บอยู่ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  

รอบๆฐานพระมหาเจดยี์รายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ย

องค ์มซีุม้ประตสูีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ย

เพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยี์ไดบ้รรจุ

เสน้พระเกศาธาตุของพระพุธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุ

 



 
 

ประจ าปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตพิากัน

สกัการะทัง้กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ห่งนี้มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอย่างน่าอัศจรรย ์ไม่วา่จะเป็น

ความงามของวหิารทศิทีท่ าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รยีกวา่ พยาธาต ุรายรอบองค์

พระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมาก

ราบไหวบ้ชูา  

 

หลังจากนั้นน าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย  ี(พระ

นอนตาหวาน) ซึง่เป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุและดวงตา

สวยทีส่ดุของประเทศพมา่  ทีบ่รเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิง่ 

อันลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้ง

ละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตก

มงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซอ้นกันซึง่แตกต่างกับ

ศลิปะของไทย 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (เป็ดปกัก ิง่+สลดักุง้มงักร) 

 

 

 

 

 

น าทา่นนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซึง่โบตะทาวน์ แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 

1,000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวน์นี้และทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ 

กอ่นทีจ่ะน าไปบรรจุทีเ่จดยีช์เวดากองและเจดยีส์ าคัญอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไป

ในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ดิ  นอกจากนี้ยังมสี ิง่ที่

น่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพุธรูปทองค า ประดษิฐานในวหิาร

ดา้นขวามอื เป็นพระพุธรูปปางมารวชิยัทีม่ลีักษณะงดงามยิง่นัก ตามประวัติ

ว่าเคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครัง้เมือ่พม่าตกเป็นอาณา

นคิมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาใน

อิ น เ ดี ย  ท า ใ ห ้ร อ ด พ ้น จ า ก ร ะ เ บิ ด ข อ ง ฝ่ า ย พั น ธ มิ ต ร ที่ ถ ล่ ม

พระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองคน์ี้ถูกจัดแสดงที่

พพิธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปปั้น นตัโบโบ

ย ีหรอื “เทพทนัใจ” ซึง่ชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา 

ดว้ยทีเ่ชือ่วา่เมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 

วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะเทพทันใจ 

ซึง่ทา่นจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนัน้ก็ใหท้า่นน าเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่อืของ

เทพทันใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ้วชีข้องเทพทันใจ 

ทา่นก็จะสมตามความปราถนาทีข่อไว ้

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ีซึง่มพีระพุธรูปองคใ์หญ ่คอืหลวง

พ่องาทตัจ ีแปลวา่ หลวงพ่อทีส่งูเทา่ตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพุทธรูปปางมาร

วชิยัทีแ่กะสลกัจากหนิออ่น ทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะ 

สว่นเครือ่งประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลักทัง้หมด และ

สลักป็นลวดลายตา่งๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครือ่งสมัยยะ

ตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย)์  



 
 

น าทุกท่านเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงที ่ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศ

อังกฤษ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพื้นเมอืงมากมายในราคาถูก เชน่ ไมแ้กะสลัก พระพุทธรูปไม ้

หอมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมอืง เครือ่งเงนิ ไขม่กุ และหยกพมา่ (ตลาดสกอ๊ตปิดทกุวนั) 

น าทา่นชม วดัพระหนิออ่น หรอื วดัเจา้ดอจ ีประดษิฐาน "พระหนิออ่น" 

ใหญส่ดุในพมา่ ทีช่าวพมา่เรยีก "หยก" เป็นพระทีส่ลักดว้ยหนิออ่นกอ้น

เดยีวทัง้องคแ์ละมขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพมา่ มหีนัก60ตนั สงู37ฟตุ อยูใ่น

หอ้งกระจกแกว้เพือ่เป้นการควบคมุอณุหภมู ิไวเ้พือ่ป้องกนัการเสยีหาย

ของหนิออ่นจากการเปลีย่นแปลงของอากาศ นมัสการรอยพระพุทธบาท

จ าลองทีน่ าหนิ ทีเ่หลอืจากการแกะสลักพระพุทธรูป 

 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิย่างกุง้ เพื่อเดนิทางกลับ

กรุงเทพฯ 

21.00 น.  ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 4239 

22.55 น.  คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความ   

                   ประทบัใจ 

 

****  ส าหรบัลกูคา้ทีจ่องทวัรพ์มา่เดนิทางชว่งวนัหยดุสงกรานตต์ ัง้แต ่11-21 เมษายน ของทกุปี**** 

ภตัตาคารอาหารเป็ดปกัก ิง่+กุง้มงักร / ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิาร 

โปรแกรมทวัรจ์ะมกีารปรบัเปลีย่นรา้นอาหารและสถานทีเ่ทีย่วอืน่ทีเ่ปิดใหบ้รกิารตามความเหมาะสม 

 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศ

ยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 

สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่เขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท** 

สบาย โดนใจ..ยา่งกุง้ 1 วัน 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่/ เด็ก 

ทา่นละ่ 

เด็กทารก   

ทา่นละ่ 

Join Land 

ทา่นละ่ 

23 พฤษภาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

24 พฤษภาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

06 มถินุายน 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

07 มถินุายน 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

13 มถินุายน 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 



 
 

14 มถินุายน 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

20 มถินุายน 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

21 มถินุายน 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

27 มถินุายน 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

28 มถินุายน 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

04 กรกฏาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

05 กรกฏาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

11 กรกฏาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

12 กรกฏาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

18 กรกฏาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

19 กรกฏาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

25 กรกฏาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

26 กรกฏาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

01 สงิหาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

02 สงิหาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

08 สงิหาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

09 สงิหาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

15 สงิหาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

16 สงิหาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

22 สงิหาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

23 สงิหาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

29 สงิหาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

30 สงิหาคม 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

05 กนัยายน 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

06 กนัยายน 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

12 กนัยายน 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

13 กนัยายน 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

19 กนัยายน 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

20 กนัยายน 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

26 กนัยายน 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 

27 กนัยายน 2561 3,991.- 1,000.- 2,991.- 



 
 

** เด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] ผูป้กครองจะตอ้งน าสจูบิตัรฉบบั

จรงิไปยนืยนัทีห่นา้เคารเ์ตอรเ์ช็คอนิพรอ้มพาสปอรต์ของเด็กทารกดว้ย** 

*** ราคานี ้เป็นราคาโปรโมชัน่ ไมม่รีาคาเด็ก 2-11 ปี *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวนัจ านวนคนและมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. (Nok Air) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 



 
 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

ประกนัเสรมิส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก

รดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตติอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพมา่มคีา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่

ท่าน และค่าบริการยืน่วซี่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซี่า 5-7 วันท าการ ยกเวน้ หนงัสอืเดนิทางไทย 

กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศพมา่ ในกรณีเร่งดว่น 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ 1,500 บาท ต่อท่าน) ทปิหวัหน้าทวัร ์ (ตามความ

ประทบัใจ) 

10. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 %  

 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาช าระเงนิเต็มจ านวนคา่ทัวร ์ (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิ

แลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวี

ซา่ไมต่ า่กวา่ 7 วนัท าการ)  

การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

ก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมัต ิ



 
 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 4,991-5,491 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน
คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตั๋วเครื่องบนิค่าหอ้ง 
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 
ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลการเดนิทาง 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ     ออกตั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง   



 
 

3. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 
4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ีม่ ีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง 

Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

เอกสารการขอวซีา่พมา่(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

-ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

-หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รูปถา่ย 

-รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติก๊เกอรใ์ชไ้มไ่ด)้ 

และกรุณาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลงัรูป 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

-พาสสปอร์ตต่างชาตทิี่เดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยที่มีตราประทับใหแ้นบมาในเล่ม

พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทุกกรณี ** 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิ

ซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 


