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Go Myanmar สดุจา๊ตต..  

ยา่งกุง้ 2 วนั 1 คนื ไหวพ้ระ 9วดั  

สายการบนินกแอร ์(DD) 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ไหวพ้ระ 9 วดั เพือ่เป็นศริมิงคลกบัชวีติและครอบครวั 
• สกัการะมหาเจดยีช์เวดากอง (1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธ ิข์องพมา่)  

• ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพุทธรปูทองค า ที ่เจดยีโ์บตาทาวน ์
• ขอพรที ่วดัพระเขีย้วแกว้ 

• ขอพรหลวงพอ่งาทตัย ีพระพุทธรปูปางมารวชิยั ทรงเครือ่งแบบกษตัรยิ ์
 • สกัการะพระเกศาธาตทุีว่ดับารม ี(พระเกศามชีวีติ) 

• ชอ้ปป้ิงสนิคา้พิน้มอืง แบบจใุจ ณ ตลาดสกอ๊ต 

• อิม่อรอ่ยกบัอาหารเลศิรส เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร 
• พกัด ี4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรอื Hotel Grand United 

• เทีย่วเต็มอิม่ บนิเชา้กลบัดกึ 
 

          ก าหนดการเดนิทาง  
  

    วนัที ่02-03 /08-09 / 09-10 / 16-17 / 23-24 / 29-30 / 30-31 สงิหาคม2561               6,900.- 
    วนัที ่03-04 / 05-06 / 10-11 / 11-12 /12-13/ 17-18 / 18-19 / 19-20                         7,900.- 

 / 24-25 / 25-26 / 26-27 สงิหาคม 2561 / 31สงิหาคม-01กนัยายน 2561   
     

 

 เร ิม่เพยีง 6,900.- 
 

 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง ค า่  

1. 

กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ –วดัพระเขีย้วแกว้- เจดยีก์า

บาเอ-พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระนอนตาหวาน)-พระ
งาทตัย-ีเจดยีม์หาวชิยะ-เจดยีช์เวดากอง 

✈ O O 

BEST WESTERN 

GREENHILL HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

2. 
เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)-วดับารม-ีตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต – 

วดัพระหนิออ่น – ชา้งเผอืก-ดอนเมอืง 
O O ✈ X 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  

กรุงเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ – วดัพระเขีย้วแกว้-เจดยีก์าบาเอ-พระพทุธ
ไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระนอนตาหวาน)-พระงาทตัย-ีเจดยีม์หาวชิยะ-เจดยีช์เวดา
กอง 

04.00 น. 
พรอ้มกัน ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์
โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 (ไมม่อีาหารบนเครือ่ง) 

07.15 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 

 

 

น าทา่นขอพรที ่วดัพระเขีย้วแกว้ พระเขีย้วแกว้ทีน่ี่ไดม้าจากศรลีังกาตัง้แตส่มัย
ของพระเจา้บเุรงนอง นับเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของยา่งกุง้ เป็นหนึง่ในวัด
ทีต่อ้งไปสกัการะเมือ่มาเยอืนยา่งกุง้ ตัววัดมรีปูทรงแปดเหลีย่มทีส่วยงาม รวมถงึ

ขา้งในทีป่ระดษิฐสถานพระเขีย้วแกว้ก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพกุาม  

 

 

 น าทา่นสกัการะ พระเจดยีก์าบาเอ  เป็นเจดยีท์รงกลม มทีางเขา้ทัง้หมดหา้ดา้น ทกุดา้นจะมพีระพทุธรปูประดษิฐานอยู่

บนฐานทกัษิณ มพีระพทุธรปูหุม้ดว้ยทองค าองคเ์ล็กๆอกี 28 องค ์แทนอดตีสาวกของพระพทุธเจา้ทัง้ 28 องค ์มคีวามสงู
และเสน้ผ่าศนูยก์ลางคอื 34 เมตร สรา้งโดยนายอนุูนายกคนแรกของพมา่ เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่งัคายนาพระไตรปิฎก ในปี 
ค.ศ. 1954 – 1956 และอทุศิพระเจดยีอ์งคน์ี้เพือ่ใหเ้กดิการสรา้งสนัตภิาพขึน้ในโลก ภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจุพระบรม

ธาต ุมพีระอรหันตส์าวกองคส์ าคัญสององค ์มพีระพุทธรปูองคพ์ระประธานทีอ่ยูข่า้งในหลอ่ดว้ยเงนิบรสิทุธิม์นี ้าหนัก 
กวา่ 500 กโิลกรัม   

 

 

หลังจากนัน้น าทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี 

(พระนอนตาหวาน) ซึง่เป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุและดวงตา
สวยทีส่ดุของประเทศพม่า  ทีบ่รเิวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิง่ อัน
ลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละองคใ์น

บรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 
ประการ พระบาทมลีักษณะซอ้นกันซึง่แตกตา่งกับศลิปะของไทย  
 

http://burma-travel.blogspot.com/2013/11/KaBaAyePagoda.html
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เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ีซ ึง่มพีระพธุรปูองคใ์หญ่ คอืหลวงพอ่งาทัตจ ีแปลวา่ หลวงพอ่ทีส่งูเทา่ตกึ 5 ชัน้ เป็น

พระพทุธรปูปางมารวชิยัทีแ่กะสลักจากหนิออ่น ทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะ สว่นเครือ่งประกอบดา้นหลัง
จะเป็นไมส้กัแกะสลักทัง้หมด และสลักป็นลวดลายตา่งๆ จ าลองแบบมาจากพระพทุธรปูทรงเครือ่งสมัยยะตะนะโบง 
(สมัยมัณฑเลย)์  
 

 

จากนัน้น าทา่นนมัสการ มหาวชิยเจดยี ์อยูต่ดิกับเจดยีช์เวดากองทางทศิใต ้เจดยีม์หาวชิยเจดยีถ์กูสรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ.
2523 มคีวามเชือ่ของชาวเมอืงวา่ มพีระเกศาธาตอุกีสองเสน้ ภายในเจดยีม์หีอ้งโถงทีใ่หญ่มาก เพดานเป็นทอ้งฟ้า ผนัง
รอบๆเป็นภาพตน้โพธิ ์มภีาพพทุธประวัตขิองพระพุทธเจา้ ตรงกลางประดษิฐานพระพทุธรปู 8 องค ์จงึท าใหท้ีม่หาเจดยี์

แหง่นี้เป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืง และนักเทีย่วมาสกัการะกราบไหวบ้ชูากันอยา่งเนืองแน่น 

 

 

น าท่ านสักการะ พระมหาเจดีย ์ชเวดากอง  พระมหาเจดีย์
คูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ เป็นเจดยีท์องค าทีง่ดงาม ตัง้เดน่เป็นสง่าอยูก่ลาง

เมอืงยา่งกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ 
นลิ และบษุราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบ
หุม้อยูน่ ้าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพมา่ จะใชท้องค าแท ้

ตเีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ ว่ากันว่าทองค าทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง
และซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นี้มากมายมหาศาลกวา่ทองค าทีเ่กบ็
อยู่ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้ม

ดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตูสีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระ
มหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหา

เจดียไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็น
พระธาตุประจ าปีเกดิปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
สงูสดุของพมา่ ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวตา่งชาตพิากันสกัการะทัง้กลางวันและกลางคนือยา่งไมข่าดสาย ณ ทีแ่ห่ง

นี้มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอย่างน่าอัศจรรย ์ไม่วา่จะเป็นความงามของวหิารทศิทีท่ าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรง
ปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รยีกวา่ พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมาก
ราบไหวบ้ชูา      

 
วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์

 

เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางส ัน้ พยานาค 
 

 
ค าสวดบูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

 

เป็นพระธาตปุระจ าคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคี าสวดบูชาดงันี ้
ชมพูทเีป  วะระฐาเน  สงิคตุตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกุสนัธงั  สุวณัณะทณัฑงั  ธาตโุย  ฐสั
สะต ิ ทตุยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ตะตยิงั  กสัสะปัง  พุทธะจวีะรงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ  

จะตตุถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ปัญจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมงั  ธาตโุย 
อะหงั วนัทามทิรูะโต  ฯ 
 

เย็น รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั 
โรงแรม  Best Western Green Hill / Hotel Grand United (Ahlone) 
หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
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วนัที ่2:  
เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ) – วดับารม ี– ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต – วดัพระหนิ

ออ่น-ชา้งเผอืก-ดอนเมอืง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

ท่านนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน  ์ ซ ึง่โบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์
นายทหาร 1000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวน์นี้และทรงน าพระ
เกศธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะน าไปบรรจุทีเ่จดยีช์เวดากองและเจดยี์

ส าคัญอื่นๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุ
ไดอ้ย่างใกลช้ดิ  นอกจากนี้ยังมีส ิง่ที่น่าชมภายในบรเิวณรอบๆ
เจดยี ์คอื พระพุธรูปทองค า ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็น

พระพุธรูปปางมารวชิัยทีม่ลีักษณะงดงามยิง่นัก ตามประวัตวิ่าเคย
ประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย ์ครัง้เมือ่พม่าตกเป็นอาณา
นิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนยา้ยไปยังพิพิธภัณฑ์

กัลป์กัตตาในอนิเดยี ท าใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรที่
ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูก

จัดแสดงทีพ่พิธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะ
เป็นรูปป้ัน นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึง่ชาวพม่ารวมถงึชาว
ไทยนยิมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยทีเ่ชือ่วา่เมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ  

วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะเทพทันใจ ซึง่
ทา่นจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนัน้ก็ใหท้า่นน าเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่อืของเทพ
ทันใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้ 

น าท่านขอพร เทพกระซบิ หรอื อะมาดอวเ์มีย๊ะ ตามต านานเล่าวา่ เป็นธดิาของพญานาค ทีศ่รัทธาในพุทธศาสนา จน
สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตทีช่าวพม่าเคารพกราบไหวก้ัน โดยท่านสามารถกระซบิทีข่า้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอืน่ไดย้นิ และน า
น ้านมไปจ่อไวท้ีป่าก บชูาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

 

จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชีข้องเทพทันใจ ทา่นก็จะสมตามความปราถนาทีข่อไว ้
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดับารม ี(พระเกศามชีวีติ) สกัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้  
องคพ์ระเกศาธาต ุเมือ่น ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลือ่นไหวได ้และทีวั่ดยังเป็นทีเ่กบ็พระบรมสารรีกิธาตขุองพระ
โมคาลา พระสารบีตุร และพระอารหันตอ์กีดว้ย 

 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร)   

 

 

 
จากนั้นน าท่านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมืองที ่ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศ
อังกฤษ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงมากมายในราคาถูก เชน่ ไมแ้กะสลัก พระพุทธรูปไมห้อม
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แกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวนัจนัทรแ์ละวนัหยุด
สงกรานต)์ 

น าทา่นชม วดัพระหนิออ่น  ซึง่เป็นพระพทุธรปูทีแ่กะสลักจากหนิออ่นทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพมา่  
 

 
น าทา่นชม ชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มอืงของพมา่ มสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตัวถกูตอ้งตาม คชลักษณะของชา้งเผอืกทกุ
ประการ 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพือ่ เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

21.00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 4239 

22.55 น. 
คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผ่านทา่อากาศ

ยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 

สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซี่าเขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซี่าเพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท** 

 

 

โปรแกรม : Go Myanmar สดุจา๊ตต..   

           ยา่งกุง้ 2 วนั 1 คนื ไหวพ้ระ 9วดั สายการบนินกแอร ์(DD) 

 

 อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่/ เด็ก 

1 ทา่น 

เด็กทารก   

1 ทา่น 

ราคาทวัร ์

 ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

1 ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

16-17 สงิหาคม 2561  6,900 1,500 5,400 1,500 

18-19 สงิหาคม 2561  7,900 1,500 6,400 1,500 

19-20 สงิหาคม 2561  6,900 1,500 6,400 1,500 

23-24 สงิหาคม 2561  6,900 1,500 5,400 1,500 
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24-25 สงิหาคม 2561  6,900 1,500 6,400 1,500 

25-26 สงิหาคม 2561  7,900 1,500 6,400 1,500 

26-27 สงิหาคม 2561  6,900 1,500 6,400 1,500 

29-30 สงิหาคม 2561  6,900 1,500 5,400 1,500 

30-31 สงิหาคม 2561  6,900 1,500 5,400 1,500 

31สงิหาคม 2561 – 01 
กนัยายน 2561  

7,900 1,500 6,400 1,500 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่ง

สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

   อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 1,000 บาท/ทา่น สว่นทปิหัวหนา้ทัวรต์ามทีท่า่นประทับใจ 

 คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
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   เงือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิเต็มจ านวนคา่ทัวร ์ พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย 

ภายใน 2-3 วัน หลงัจากท าการจองแลว้  

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-29 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็คา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

3. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

4. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิท

ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

5. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรม 

เนียมในการมัดจ าตั๋ว  ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

6. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่าย

บางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 


