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พม่า ไหวพ้ระ 9 วดั 

จุดเด่น 

 
 วดัพระนอนตาหวาน พระทีม่คีวามสวยทีส่ดุมขีนตาทีง่ดงาม 

 เจดยีก์าบาเอ ร่วมสะเดาะเคราะห ์ตดักรรม และเสรมิมงคล   

 สกัการะ เจดยีโ์กทตัจ ีเพือ่ชยัชนะของชวีติทา่น 

 ขอ พรพระมหาเจดยีช์เวดากอง เจดยีท์ีส่งูทีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุในโลก 1 ใน 5 มหาบชูาสถาน  

 ชมยา่น China Town 

 วดับารม ีสกัการะพระเกศาพระพุทธเจา้ 
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 วดัพระเขีย้วแกว้ ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้จ าลอง ทีไ่ดม้าจากอาณาจักรน่านเจา้ 

 สกัการะ เจดยีโ์บตะทาวน ์ขอพร เทพทนัใจ เทพกระซบิ  

 ชอ๊ปป้ิง ตลาดสกอ๊ต  

 วดัพระหนิออ่น ชมความงดงามของพระพุทธรูปทีแ่กะสลกัจากหนิออ่น 

 
ชื่อโปรแกรม พม่า ไหวพ้ระ 9 วดั   

จ านวน 2 วนั 1 คนื 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมอืง) - มงิกาลาดง - พระพุทธไสยาสนเ์จา้ทตัย ี- เจดยีก์าบาเอ - 

เจดยีโ์กทตัจ ี- ชพระมหาเจดยีช์เวดากอง - ช๊อปป๊ิงไชนา่ทาวน ์          

 
04:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเขา้ 1 เคาน์เตอร ์3 สาย

การบนิ AIR ASIA โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

07:15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน มงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยเทีย่วบนิที ่FD251 

 
08:00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน มงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพม่า ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจ

สัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ่นประเทศพม่า ชา้กว่า
ประเทศไทย 30 นาท ีหรอืครึง่ชัว่โมง) น าทกุทา่นสกัการะ พระ

พุทธไสยาสนเ์จาทตัยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ 
พระนอนตาหวาน (1) เป็นพระนอนปางพุทธไสยาสน์องค์

ใหญ่  มคีวามยาวกวา่ 70 เมตร เป็นพระนอนทีใ่หญ่ทีส่ดุและมี

ความงดงามทีสุ่ดของประเทศพม่า ทัง้พระพักตร์และขนตาที่
งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแกว้ สั่งผลติมาจากต่างประเทศ 

โดยเฉพาะรวมไปถงึพระจีวรทีม่ีความพริว้ไหวสมจริงและเมื่อ
เดนิมายังปลายสดุพระบาทของพระนอนองคน์ี้ ตรงทีพ่ระบาทมี

ภาพวาดเป็นมิ่งมงคลสูงสุด เพราะประกอบดว้ยลายลักษณ

ธรรมจักร ในบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาทและลอ้มดว้ย รูปมงคล 
108 ประการ จากนั้นน าท่านสักการะพระธาตุที ่เจดยีก์าบาเอ 

(Kaba Aye Pagoda) (2) เป็นเจดยีท์รงกลมทีม่คีวามสงูและ
เสน้ผ่าศูนยก์ลางเท่ากัน (34 เมตร) สรา้งขึน้เมื่อปีพ.ศ.2493-

2495 ในสมัยนายกฯ อูนุ (นายกรัฐมนตรีคนแรกของเมียนมา) 
เพื่อใชเ้ป็นสถานทีใ่นการช าระพระไตรปิฏกครัง้ที ่6 ในช่วงปี

พ.ศ.2497-2499 ส าหรับเรือ่งเลา่หรอืต านานการสรา้งพระเจดยี์

กาบาเอ วา่กนัมาดงันีใ้นอดตีมพีระภกิษุรูปหนึง่น่ังสมาธอิยูร่มิฝ่ัง
แม่น ้าอริะวด ีต่อมามชีปีะขาวผูห้นึง่น าไมไ้ผ่ทีจ่ารกึขอ้ความมา

มอบใหพ้ระภกิษุฝากไปมอบตอ่ใหท้า่นอนูุ และบอกใหท้่านอุนู
ท านุบ ารุงศาสนาพุทธใหเ้จรญิมั่นคงยิง่ๆ ขึน้ไป ตัวท่านอุนูนัน้

เคร่งครัดในพุทธศาสนาจงึรับไมไ้ผ่ล านัน้ไวแ้ละปฏบิัตติามค า

บอกของชปีะขาวผูนั้น้ โดยการสรา้งพระเจดยี์กาบาเอขึน้ทาง
ตอนเหนือของเมืองย่างกุง้เพื่อเตรียมการท าสังคายนาพระ

ไตรปิฏก และอทุศิพระเจดยีอ์งคน์ีเ้พือ่ใหเ้กดิการสรา้งสนัตภิาพขึน้ในโลกและในประเทศเมยีน 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้น าทา่นชม เจดยีโ์กทตัจ ี(Koe Htat Gyi Pagoda) (3) ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปปางมารวชิยั

ทีถ่อืว่าใหญ่ทีส่ดุองคห์นึ่งในย่างกุง้ หรือเรียกอกีนามว่า พระอ

ตลุาธภิาต ิมหามนุี พระเจดยีโ์กทตัจนีีส้รา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1905 
มลีักษณะสถาปัตยกรรมพเิศษคอื เป็นอาคาร 9 ชัน้ มุงหลังคา 

9 ยอด ทางเดนิเขา้อาคารทัง้ 2 ดา้นมีปฎมิากรรมปูนปั้น รูปป 
กบยักษ์ และงู ซึง่สัตวท์ัง้สองนี้มีทีม่าจากต านานว่าไวว้่า กบ

ยักษ์ไดก้นิงู ซึง่ถอืเป็นสญัลักษณ์แห่งชยัชนะในดนิแดนแห่งนี้

ถื อ เ ป็ น อี ก
สถานที่ศั กดิ์

สทิธแิห่งหนึ่ง 
ที่นิยมขอพร

ใ น เ รื่ อ ง ชั ย
ชนะและโชค

ลาภต่ า ง ๆ  แล ะนมั สกา ร  พระมหา เจดีย ์ช เวดากอง 

(Shwedagon Pagoda) (4) พระเจดยีท์องค าคู่บา้นคู่เมอืง
ประเทศพม่าอายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปีเจดยีท์องแหง่เมอืงดา

กอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในพม่าสถานทีแ่ห่งนี้ม ีลานอธฐิาน จุดทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่น

ออกรบทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื่อขอพรจาก

องคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและสริมงคลนอกจากนีร้อบองคเ์จดยียั์งมพีระประจ าวัน
เกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแก่

ชวีติพระเจดยี์นี้ไดรั้บการบูรณะ และต่อเตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยี์ห่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมด
น ้าหนักยีส่บิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้ และเครือ่งอัฐะบรขิาร

ของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีตา่งๆ จ านวนมาก และยังมี

เพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ย
หลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ งานศลิปะ และสถาปัตยกรรมทุกชิน้ทีร่วมกันขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพุทธเจดยี์

ลว้นมตี านาน และภมูหิลงัความเป็นมาทัง้ส ิน้ชมระฆังใบใหญ่ทีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลดัตกแมน่ ้ายา่ง
กุง้เสยีกอ่นอังกฤษกูเ้ทา่ไหร่ก็ไม่ขึน้ภายหลังชาวพม่าชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิได ้จงึถอืเป็นสญัลักษณ์แห่ง

ความสามัคคซีึง่ชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง 3 ครัง้ แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการชม
แสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตร โดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไปเชน่สเีหลอืง, สนี ้า

เงนิ, สสีม้, สแีดงเป็นตน้ จากนัน้น าท่านสู ่China Town ตัง้อยู่บรเิวณถนนทีห่่างออกมาทศิตะวันตกของเจดยี์

สเุล โดยบา้นเรอืนก็จะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมจนี โดยมจีุดเดน่ทีโ่คมไฟสเีเดงของทกุบา้น โดยสว่นใหญ่
เเลว้ก็จะเป็นรา้คา้ของชาวพม่าเชือ้สายจนีทีท่ าการคา้ขายต่างๆ นักท่องเทีย่วจะนิยมมาเดนิเล่นดุวถิชีวีติเเละ

ความงดงามของสถาปัตยกรรมตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นยา่นนีค้ลา้ยๆ กบับรรยากาศเเทบเยาวราชบา้นเราเลยก็วา่ได ้
                                                                                   

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู ชาบ)ู 

 
ทีพ่กั  JASMINE PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่2 
วดับารมี - สกัการะวดัพระเขี้ยวแก้ว - เจดียโ์บตะทาวน์ - เทพทนัใจ + เทพกระซิบ - ช๊อปป๊ิง  

ตลาดสกอ๊ต - วดัพระหนิออ่น - กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดนิทางสู ่วดับารม ี(5) สักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ทีว่ัดบารมทีีเ่ชือ่วา่พระเกศายังมชีวีติอยู่จรงิ 
ดว้ยองคพ์ระเกศานัน้ เมือ่น ามาวางบนมอืจะสามารถเคลือ่นไหวได ้อกีทัง้วัดนี้ยังไดช้ือ่วา่เป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรม

สารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุ ไม่วา่จะเป็นพระโมคาละ พระสารบีตุร และองคพ์ระอรหันตต์า่งๆ น าทา่นสู ่วดัพระเขีย้ว

แกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) (6) ทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้จ าลองทีไ่ดม้าจากอาณาจักรน่านเจา้ 
วัดพระเขีย้วแกว้ ตัง้อยู่ในเขตย่างกุง้ เมอืงหลวงของพม่า ซึง่สรา้งขึน้เพื่อประดษิฐานพระเขีย้วแกว้จ าลอง ที่

ไดม้าจากอาณาจักรน่านเจา้ ทีเ่คยน ามาประดษิฐานทีพุ่ทธมณฑล นมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์(7) ซึง่โบตะ
ทาวน์ แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวน์นี้ และทรงน าพระเกศธาตไุว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะ

น าไปบรรจุทีเ่จดยีช์เวดากองและเจดยีส์ าคัญอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่าง

ใกลช้ดิ นอกจากนี้ยังมสี ิง่ทีน่่าชมภายในบรเิวณรอบๆ เจดยีค์อื พระพุธรูปทองค าประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื
เป็นพระพุธรูปปางมารวชิยัทีม่ลีกัษณะงดงามยิง่นัก ตามประวตัวิา่เคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครัง้

เมือ่พม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาในอนิเดยี ท าให ้
รอดพน้จากระเบดิของฝ่ายพัธมติรทีถ่ลม่พระราชวังมัณฑะเลย์ ตอ่มาในปี 2488 พระพุทธรูปองคน์ี้ถกูจัดแสดงที่

พพิธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบรต์ และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปปั้น นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ+เทพกระซบิ (8) 
ซึง่ชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยทีเ่ชือ่ว่า

เมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ จากนัน้น าทา่นขา้ม

ฝ่ังไปอกีฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซบิ ซึง่องค์
เทพกระซิบนี้

ชาวพม่าเชื่อ
ว่ า เ ป็ น ธิ ด า

ของพญานาค 

คนพม่าจะนับ
ถือเทพองค์นี้

มากรองจาก 
เ ท พ ทั น ใ จ 

ท่านจะเห็นได ้

จากของไหวท้ีค่นพมา่น ามาไหวเ้มือ่ประสบความส าเร็จตามพรที่
ขอโดยการขอพรเทพ กระซบินี ้ตอ้งไปขอเบาๆ ขา้งๆ ห ูซึง่เป็น

ทีม่าของเทพกระซบิ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู กุง้มังกร + เป็ดปักกิง่) 
อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดสกอ๊ตมาเก็ต (Scott Market) หรอืเรยีกอกีอยา่งวา่ ตลาดโบยกอองซาน (Bogyoke 

Aung San Market) น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดส

ก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสรา้งเมื่อครั ้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของ
ประเทศอังกฤษ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ

พื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชน่ ไมแ้กะสลัก พระพุทธรูปไม ้
หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพื้นเมือง เครื่องเงนิ ไข่มุก 

และหยกพม่า น าทุกท่านนมัสการ พระหนิอ่อน (Lawka 

Chantha 
Abaya 

Labamuni 
Buddha 

Image) (9) 
สรา้งจากหนิขาวทีม่ลีักษณะมันวาว สขีาวสะอาดและไม่มตี าหน ิ

สงู 37 ฟตุ กวา้ง 24 ฟตุ หนัก 60 ตนั เป็นพระพุทธรูปประทบัน่ัง 

พระหัตถข์วาบรรจุพระบรมสารีรกิธาตุทีอ่ัญเชญิมาจากสงิคโปร์ 
และศรลีังกายกขึน้หันฝ่าพระหัตถอ์อกจากองค์ หมายถงึการไล่

ศัตรูและประทานความเจรญิรุ่งเรอืง นอกจากนี้ยังมกีารน าหนิที่
เหลอืมาสลักเป็นพระพุทธบาทซา้ย-ขวา ประดษิฐานอยู่บรเิวณ
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ดา้นหลงัพระพุทธรูปดว้ย จากนัน้ชมชา้งเผอืกคูบ่า้นคูเ่มอืงของประเทศพม่าในบรเิวณใกลก้นัศาสนสถานทีส่ าคัญ 
และศักดิส์ทิธิท์ ีส่ดุในเมอืงหงสาวดเีป็นพระธาตุเกา่แก่อายุกวา่ 1,200 ปี เคยพังทลายลงมาเพราะแผ่นดนิไหว

เมือ่ พ.ศ. 2473 หรอืเมือ่ 74 ปีทีแ่ลว้ ตอ่มาไดรั้บการบรูณะปฎสิงัขรณ์ขึน้มาใหมจ่นแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2497 

 
21:30 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD258 

 
23:15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซีา่ 

- 

เดอืน  พฤษภาคม 

03 พ.ค. 60 - 04 พ.ค. 60  7,999 7,999 7,999 3,900 - 

16 พ.ค. 60 - 17 พ.ค. 60  7,999 7,999 7,999 3,900 - 

17 พ.ค. 60 - 18 พ.ค. 60  7,999 7,999 7,999 3,900 - 

22 พ.ค. 60 - 23 พ.ค. 60  7,999 7,999 7,999 3,900 - 

23 พ.ค. 60 - 24 พ.ค. 60  7,999 7,999 7,999 3,900 - 

24 พ.ค. 60 - 25 พ.ค. 60  7,999 7,999 7,999 3,900 - 

29 พ.ค. 60 - 30 พ.ค. 60  7,999 7,999 7,999 3,900 - 

30 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60  7,999 7,999 7,999 3,900 - 

31 พ.ค. 60 - 01 ม.ิย. 60  7,999 7,999 7,999 3,900 - 

เดอืน  มถินุายน 

05 ม.ิย. 60 - 06 ม.ิย. 60  8,999 8,999 8,999 3,900 - 

06 ม.ิย. 60 - 07 ม.ิย. 60  8,999 8,999 8,999 3,900 - 

07 ม.ิย. 60 - 08 ม.ิย. 60  8,999 8,999 8,999 3,900 - 

13 ม.ิย. 60 - 14 ม.ิย. 60  8,999 8,999 8,999 3,900 - 

14 ม.ิย. 60 - 15 ม.ิย. 60  8,999 8,999 8,999 3,900 - 

20 ม.ิย. 60 - 21 ม.ิย. 60  8,999 8,999 8,999 3,900 - 

21 ม.ิย. 60 - 22 ม.ิย. 60  8,999 8,999 8,999 3,900 - 

27 ม.ิย. 60 - 28 ม.ิย. 60  8,999 8,999 8,999 3,900 - 

28 ม.ิย. 60 - 29 ม.ิย. 60  8,999 8,999 8,999 3,900 - 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
หมายเหตุ : ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
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2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 

*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง

ได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึ
ผลประโยชน ์และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั *** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ AIR ASIA 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 500 บาท /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง (ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ) 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ (มินิบาร์, น ้าดื่ม, บุหรี่, เหลา้, เบียร์ ฯลฯ), ค่า

โทรศัพท ์, คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และ
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มากกวา่ 1 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหาย
ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพม่า ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาตติอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพม่ามคี่าธรรมเนียม 810 

บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวซี่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซี่า 5-7 วันท าการ ยกเวน้ หนงัสอื

เดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่  
 คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

 คา่วซีา่เขา้ประเทศพมา่ ในกรณีเร่งดว่น 

 คา่น ากลอ้งถา่ยรูป และกลอ้งวดีโีอเขา้วดั 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มัคคเุทศก)์ 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 5,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  
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การยกเลกิ 
 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 11 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 

 


