
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  GO1CNXRGN-PG001 2D1N SEP18-PG-W07 

 
 

บนิตรงเชยีงใหม ่ 
Yangon Chill Chill  พมา่ ยา่งกุง้  

2 วนั 1 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ 
 

เร ิม่ตน้เพยีง 11,900.- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 นมสัการ เจดยีช์เวดากอง ณ เมอืงยา่งกุง้ (1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธิข์องพมา่) 

 ขอพรใหธุ้รกจิการงาน คา้ขายเจรญิรุง่เรอืง กบัพระสรุยินัจนัทรา 

 สกัการะพระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี

 สกัการะพระเกศา ทีย่งัเคลือ่นไหวไดร้าวกบัมชีวีติ ณ วดับารม ี

 สกัการะเจดยีก์าบาเอ เจดยีแ์หง่สนัตสิขุ 

 ขอพรเทพกระซบิและเทพทนัใจ ทีเ่จดยีโ์บตะทาวน ์

 พกัโรงแรมด ี4 ดาว 

 อรอ่ยเด็ด!! กบัเป็ดปกักิง่ สลดักุง้มงักร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  GO1CNXRGN-PG001 2D1N SEP18-PG-W07 

   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่28 - 29 ก.ค. 61 13,900.- 

วนัที ่11 - 12 ส.ค. 61 12,900.- 

วนัที ่22 - 23 ก.ย. 61 11,900.- 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1 
เชยีงใหม ่- ยา่งกุง้ - วดับารม ี- พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี- เจดยีก์าบาเอ 

- พระมหาเจดยีช์เวดากอง 
09.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้1 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิบางกอกแอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ
เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

11.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุยา่งกุง้ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG723 

(มบีรกิารอาหาร พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด ี (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 
บา่ย จากนัน้น าทุกท่านเขา้สู่ วดับารม ีใหส้ักการะพระเกศาของ

พระพทุธเจา้ ทีเ่ชือ่วา่ยงัมชีวีติอยูจ่รงิ ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุี้

เมือ่น ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดนี้

ยังไดช้ือ่ว่าเป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุดว้ย

ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองค์พระ

อรหันตต์า่ง ๆ 

 หลังจากนัน้น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีซ ึง่

เป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดและดวงตาสวยทีสุ่ดของ

ประเทศพมา่ทีบ่รเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิง่ อันลว้น

เป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละ

องค์ในบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตร

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
เชยีงใหม ่- ยา่งกุง้ วดับารม ี- พระพทุธไสยาสนเ์จาทัตย ี- ชาง
เผือ่ก -  เจดยีก์าบาเอ – พระมหาเจดยีช์เวดากอง  
(PG723 : 11.40-15.05)    

 
 🍽 

BEST WESTERN  
GREEN HILL 
หรอื เทยีบเทา่ 

2 เจดยีโ์บตะทาวน ์- เทพทันใจ - เชยีงใหม ่(PG724 : 13.10-15.05)   🍽    

**หมายเหต ุ: 
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 500 บาท ตอ่ทรปิ 

- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  GO1CNXRGN-PG001 2D1N SEP18-PG-W07 

สตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีักษณะซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของไทย 

 น าทุกท่านสักการะเจดยีก์าบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลม ซึง่มี

ทางเขา้ทัง้หมดหา้ดา้น ทีน่ายอนุูนายกคนแรกของพมา่ สรา้ง

ขึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ช าระพระไตรปิฎก เป็นที่แปลกตาอกี

แห่งหนึง่ และมคีวามสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะดา้น

ใน ค าว่ากาบาเอ ในภาษาพม่า หมายถงึ โลกแห่งสันตสิุข 

สรา้งขึน้ในปี 1952 เจดยีแ์ห่งนี้เป็นทีร่ าลกึถงึการประชมุประ

สภาสงฆร์ะดับโลก ครัง้ที ่6 เพือ่ใหบ้งัเกดิสนัตสิขุแกช่าวโลกของพทุธศาสนา ซึง่จัดขึน้อยา่งยิง่ใหญใ่น

ปี 1954 บรเิวณสวนม ีตน้โพธิท์ีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลที่9 และสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์

พระบรมราชนินีาถ เสด็จมาปลกูไว ้2 ตน้ เมือ่ปีพ.ศ.2503 

 จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระ

มหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงพมา่ เป็นเจดยีท์องค าทีง่ดงาม ตัง้เด่น

เป็นสงา่อยูก่ลางเมอืงยา่งกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดับดว้ย

เพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และบษุราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหา

เจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยูน่ ้าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม 

โดยช่างชาวพม่าจะใชท้องค าแทต้ีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว ้

รอบ วา่กนัวา่ทองค าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นีม้ากมายมหาศาลกวา่ทองค าที่

เก็บอยูใ่นธนาคารชาตอิงักฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มี

ซุม้ประตูสีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหา

เจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิปีมะเมยี และยัง

เป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึง่มีทัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตพิากันสักการะทัง้

กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ห่งนี้มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอย่างน่าอัศจรรย ์ไม่ว่าจะ

เป็นความงามของวหิารทศิทีท่ าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รยีกวา่ พยา

ธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัทาม ิอุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิอหงั วนัทาม ิ

ตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

 

กอ่นถงึจดุอธษิฐาน ขอพรพระมหาเจดยีช์เวดากอง น าทกุทา่น

เขา้สักการะ พระสุรยินั จนัทรา เป็นศาลเล็กๆ ลักษณะโดด

เด่นทีจ่ั่วหลังคามรีูปนกยูงและกระต่าย ชาวพม่ามากราบไหว ้

ขอพรเกีย่วกบัธรุะกจิคา้ขายใหเ้จรญิรุ่งเรอืง แมก้ระทั่งรายการ

ดังรายการหนึงในเมืองไทยเคยมากราบไหวข้อพร ยัง

ยนืยันตว้ยตนเองเลยว่า พระสุรยิัน-จันทรา มคีวามศักดิส์ทิธิ์

มาก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั โรงแรม : YOE YOEHOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  
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วนัที ่2 ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน ์- เชยีงใหม ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 

 เก็บสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางกลบัสู ่หงสาวด ีตามเสน้ทางเดมิ 

 น าท่านนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ซึง่โบตะทาวน์ แปลว่า 

เจดียน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวน์นี้และ

ทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะน าไปบรรจุทีเ่จดยีช์เว

ดากองและเจดยีส์ าคัญอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถ

มองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ยา่งใกลช้ดิ   

 ขอพร พระพุธรปูทองเหลอืง ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื 

เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัยทีม่  ี ลักษณะงดงามยิง่นัก ตาม

ประวัตวิ่าเคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครัง้เมือ่

พมา่ตกเป็นอาณานคิมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลือ่นยา้ย

ไปยังพพิธิภัณฑก์ลัป์กัตตาในอนิเดยี ท าใหร้อดพน้จากระเบดิ

ของฝ่ายพันธมติรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 

2488 พระพทุธรปูองคน์ีถ้กูจัดแสดงทีพ่พิธิภณัฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์   

 ขอพร นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึง่ชาวพม่ารวมถงึชาว

ไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยที่เชือ่ว่าเมือ่อธษิฐานสิง่ใด

แลว้จะสมปรารถนาทันใจ การบูชาเทพทันใจนยิมใชม้ะพรา้ว 
กลว้ยนากสแีดง เป็นเครือ่งบชูา เพราะเชือ่ว่าเป็นผลไมม้งคล 

และเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เจรญิงอกงามของ

ชวีติ บางครัง้ก็จะประกอบดว้ยชอ่ใบไมท้ี่เรียกว่า ใบชัยชนะ 

และฉัตร ตุงหรอืธงกระดาษขนาดเล็ก ซึง่ก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลเชน่กนั สว่นการอธษิฐาน

ขอพรต่อเทพทันใจ มเีคล็ดลับ ว่าตอ้งขอเพยีงขอ้เดยีวเท่านัน้ เพือ่พลังกลา้แข็งในการถวายเครือ่งเซน่  

หา้มเปลีย่นใจ 

 จากนัน้น าท่าน สักการะ เทพกระซบิ อะมาดอวเ์มีย๊ะ ตาม

ต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ที่เกดิศรัทธาใน

พุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศลี ไมย่อมกนิเนือ้สตัวจ์นเมือ่

สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานาน

แลว้ การบูชานัน้จะตอ้งกระซบิขอพรที่ขา้งหูเบาๆ และบูชา

ดว้ยมะพรา้ว  กลว้ยนากทีเ่ขาจัดไวเ้ป็นชดุแลว้ นอกจากนี้ยัง

นยิมบชูาดว้ยน ้านม และขา้วตอก รวมทัง้ดอกไม ้ ซึง่มักจะเป็นดอกมหาหงส ์ทีค่นพมา่นยิมใชบ้ชูาพระ

กนัทั่วไป 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง 

13.10 น. ออกเดนิทางกลับ เชยีงใหม ่โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG724 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.05 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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โปรแกรม : อ ิม่บญุ สดุชลิ พมา่ ยา่งกุง้ 2 วนั 1 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

28 - 29 ก.ค. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 1,500.- 6,400.- 

11 - 12 ส.ค. 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 1,500.- 6,600.- 

22 - 23 ก.ย. 61 11,900.- 11,900.- 11,900.- 1,500.- 6,400.- 

**ราคาส าหรบัเด็กทารก (อายไุมเ่กนิ 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจา้หนา้ที*่* 

(เด็กทารกตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิพรอ้มพาสปอรต์ตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้ ณ วนัเดนิทาง) 
 

***โปรแกรมทวัรน์ ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 
 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร :  
 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่สามารถควบคุมได ้

เชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของ

การเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสดุวสิัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทาง

บรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่ขอ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

 

 

 

 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่
กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ
ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม : 
 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไม่เกนิ

จ านวนวนั, จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยตามทีท่างสายการบนิก าหนด) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** กรณีทีต่อ้งการซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 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 : 
 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทเิช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดืม่ทีส่ั่งพเิศษ(มนิิบาร์, น ้าดืม่, บุหรี่, เหลา้, เบยีร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท ์, ค่าซักรีด, 

คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจาก

โรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผูถ้ือเอกสารต่างดา้วตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศพม่ามี

คา่ธรรมเนยีม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วนัท าการ ยกเวน้ หนงัสอื

เดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

 คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัราทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

 คา่น ากลอ้งถา่ยรูป และกลอ้งวดีโีอเขา้วดั 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (500 บาท/ทา่น/ทรปิ)  

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

เงือ่นไขการจอง : 
 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีดู่แล

เสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้  

4. หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
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5. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

การช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด

เนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง : 
 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน

บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที่

สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทีท่า่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ และทางบรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งคนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าใหก้ับลูกคา้ (ตามเงือ่นไข 

ขอ้1-ขอ้3) ทัง้นี้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้ กับทา่นเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) โดยใชเ้วลาด าเนนิการในการคนืเงนิ 7-14 วนั ท า

การ นับจากวนัทีไ่ดรั้บเรือ่ง   

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ            
 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ :                                             

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ 

ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็น

ผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
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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 , สติก๊เกอรใ์ช้

ไมไ่ด)้และกรุณาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลงัรูป 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทบัใหแ้นบมาในเลม่

พาสปอรต์ดว้ย 
 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในทกุกรณี ** 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
 

 ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถ

รับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, 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 จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี

เกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 
 


