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HILIGHT  

ไหวพ้ระ 9 วดั เพื่อเป็นศิริมงคล กบัชีวิตและ

ครอบครวั 

สกัการะมหาเจดียช์เวดากอง (1 ใน 5 สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิ

ของพม่า) 

ไหวพ้ระขอพร ณ วดัพระเข้ียวแกว้   

ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพทุธรปูทองค า 

ท่ี เจดียโ์บตาทาวน ์

ขอพรหลวงพ่องาทตัย ีพระพทุธรปูปางมารวิชยั 

ทรงเครื่องแบบกษตัริย ์

สกัการะพระเกศาธาตท่ีุวดับารมี (พระเกศามีชีวิต) 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้พิ้นมือง แบบจใุจ ณ ตลาดสกอ๊ต 

อ่ิมอร่อยกบัอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลดัก ุง้มงักร 

พกัดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ 

Summit Parkview Hotel 

เท่ียวเต็มอ่ิม บินเชา้กลบัดึก 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ( ดอนเมอืง) – ยา่งกุง้-วดัพระเขีย้ว

แกว้ - เจดยีก์าบาเอ-พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระ

นอนตาหวาน)-พระงาทตัย-ีเจดยีม์หาวชิยะ-เจดยีช์เว

ดากอง 

วนัที ่2 เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)-วดับารม-ีตลาดส

กอ๊ตมารเ์ก็ต – วดัพระหนิออ่น – ชา้งเผอืก-ดอนเมอืง 

โดยสายการบนินกแอร ์[DD] 

เดนิทาง: เมษายน-สงิหาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 7,900.- 

 

พมา่ ยา่งกุง้ บญุน าพา 

ไหวพ้ระ 9 วดั  

2วนั 1คนื 
สายการบนินกแอร ์(DD) 
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ก าหนดการเดนิทาง 

 

วนัที ่:  4-5 / 28-29 เม.ย. 62          7,900.- 
วนัที ่: 11-12 / 12-13 /25-26 พ.ค.62         7,900.- 
วนัที ่: 09-10 / 22-23 พ.ค.62 / 31พ.ค.-01ม.ิย.62       7,900.- 
วนัที ่: 18-19 พ.ค.62               8,900.- 
วนัที ่: 01-02 / 08-09 / 15-16 / 22-23 / 29-30 ม.ิย.62      7,900.- 
วนัที ่: 05-06 / 07-08 / 14-15 ก.ค. 62         7,900.- 
วนัที ่: 06-07 / 13-14 / 20-21 ก.ค. 62         7,900.- 
วนัที ่: 16-17 / 28-29 ก.ค. 62              8,900.- 
วนัที ่: 02-03 / 23-24 / 25-26 / 30-31 ส.ค. 62       7,900.- 

วนัที ่: 03-05 / 17-18 /24-25 ส.ค. 62 / 31 ส.ค. – 01 ก.ย. 62         7,900.- 
วนัที ่: 09-10 ส.ค. 62           8,900.- 

 

 

 

  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 

กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง)-ยา่งกุง้-วดัพระเขีย้วแกว้-เจดยีก์าบาเอ-พระพทุธ

ไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระนอนตาหวาน)-พระงาทตัย-ีเจดยีม์หาวชิยะ-เจดยีช์เว

ดากอง 

04.00 น. พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 3 

เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัอ านวยความสะดวก

จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

06.30 น. 

 

07.35 น. 

 

ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 (ไมม่อีาหารบน

เครือ่ง) 

เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย

แลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยคร ึง่ช ัว่โมง) 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

 1 

กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ – เจดยีช์เวดากอง – 
พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระนอนตาหวาน) – เจดยี ์

โบตะทาวน ์(เทพทนัใจ) – พระงาทตัย-ี ตลาดสกอ๊ต – 
วดัพระหนิออ่น- ดอนเมอืง 

✈       🍽        🍽  

2 
เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)-วดับารม-ีตลาดสกอ๊ตมาร ์
เก็ต – วดัพระหนิออ่น – ชา้งเผอืก-ดอนเมอืง 

  🍽      🍽       ✈  
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กลางวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านขอพรที ่วดัพระเขีย้วแกว้  ๑  พระเขีย้วแกว้ทีน่ี่ไดม้าจากศรลีงักาตัง้แตส่มัยของ

พระเจา้บุเรงนอง นับเป็นส ิง่ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมืองของย่างกุง้ เป็นหนึ่งในวัดที่ตอ้งไป

สกัการะเมือ่มาเยือนย่างกุง้ ตัววัดมีรูปทรงแปดเหลีย่มทีส่วยงาม รวมถงึขา้งในทีป่ระดษิฐ

สถานพระเขีย้วแกว้ก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพุกาม 

น าท่านสกัการะ พระเจดยีก์าบาเอ ๒  เป็นเจดยีท์รงกลม มีทางเขา้ทัง้หมดหา้ดา้น ทุก

ดา้นจะมีพระพุทธรูปประดษิฐานอยู่บนฐานทกัษิณ มพีระพุทธรูปหุม้ดว้ยทองค าองคเ์ล็กๆ

อกี 28 องค ์แทนอดตีสาวกของพระพุทธเจา้ทัง้ 28 องค ์มีความสงูและเสน้ผ่าศนูยก์ลาง

คือ 34 เมตร สรา้งโดยนายอูนุนายกคนแรกของพม่า เพื่อใชเ้ป็นสถานที่สังคายนา

พระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทิศพระเจดีย์องค์นี้เพื่อใหเ้กดิการสรา้ง

สนัตภิาพขึน้ในโลก ภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจุพระบรมธาตุ มพีระอรหันตส์าวกองคส์ าคัญ

สององค ์มพีระพุทธรูปองคพ์ระประธานทีอ่ยู่ขา้งในหลอ่ดว้ยเงนิบรสิทุธิม์นี ้าหนัก กว่า 500 

กโิลกรัม   

หลงัจากนัน้น าทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี๓ (พระนอนตาหวาน) ซ ึง่เป็น

พระนอนทีม่ีความสวยงามทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพม่า  ทีบ่รเิวณพระบาทมี

ภาพวาดรูปสรรพสิง่ อันลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละ

องคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระ

บาทมลีกัษณะซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของไทย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วดังาทตัจ ี๔  ซึง่มีพระพุธรูปองคใ์หญ่ คือหลวงพ่องาทัตจ ี

แปลว่า หลวงพ่อที่สงูเท่าตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัยที่แกะสลักจากหนิอ่อน 

ทรงเครื่องแบบกษัตรยิ ์เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้ัก

แกะสลกัทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายตา่งๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครือ่งสมัย

ยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย)์ 

จากนัน้น าทา่นนมัสการ มหาวชิยเจดยี ์๕ อยู่ตดิกบัเจดยีช์เวดากองทางทศิใต ้เจดยีม์หา

วชิยเจดยีถ์ูกสรา้งข ึน้เมื่อ พ.ศ.2523 มีความเชือ่ของชาวเมืองว่า มีพระเกศาธาตุอีกสอง

เสน้ ภายในเจดียม์ีหอ้งโถงทีใ่หญ่มาก เพดานเป็นทอ้งฟ้า ผนังรอบๆเป็นภาพตน้โพธิ ์มี

ภาพพุทธประวัตขิองพระพุทธเจา้ ตรงกลางประดษิฐานพระพุทธรูป 8 องค ์จงึท าใหท้ีม่หา

เจดยีแ์ห่งนี้เป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืง และนักเทีย่วมาสกัการะกราบไหวบู้ชากนัอย่างเนือง

แน่น 

น าทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง ๖ พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคู่เมอืงพม่า เป็นเจดยี์

ทองค าที่งดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับดว้ย

เพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์เวดากองมีทองค า

โอบหุม้อยู่น ้าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพม่า จะใชท้องค าแทต้เีป็นแผ่นปิดองค์

เจดยีไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองค าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนี้มากมาย

มหาศาลกว่าทองค าทีเ่ก็บอยู่ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์าย

ลอ้มดว้ยเจดีย์องค์เล็กๆ นับรอ้ยองค์ มีซุม้ประตูสี่ดา้น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์

ประกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุ

ของพระพุธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหา

บูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทั ้งผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตพิากันสักการะทั ้ง

กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่า

อัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิที่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรง

ปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รยีกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระ

ประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา  
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ค า่ 

 

ทีพ่กั 

 

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  สุวณัณะ
ทณัฑงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ทตุยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ตะตยิงั  
กสัสะปัง  พุทธะจวีะรงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ  จะตตุถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ 

ปัญจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมงั  ธาตโุย อะหงั วนัทามทิรูะโต  ฯ 
 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

โรงแรม  Best Western Green Hill / Summit Parkview Hotel  

หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทา่นนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ๗  ซ ึง่โบตะทาวน ์แปลว่า เจดยีน์ายทหาร 1000 นาย ได ้

สรา้งเจดยีโ์บตะทาวนน์ีแ้ละทรงน าพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะน าไปบรรจุทีเ่จดยีช์เวดา

กองและเจดยีส์ าคญัอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่าง

ใกลช้ดิ  นอกจากนี้ยังมสี ิง่ทีน่่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพธุรปูทองค า 

ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพุธรูปปางมารวชิยัทีม่ลีกัษณะงดงามยิง่นัก ตาม

ประวตัวิ่าเคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย ์ครัง้เมือ่พม่าตกเป็นอาณานคิมอังกฤษ

ในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภณัฑก์ลัป์กตัตาในอนิเดยี ท าใหร้อดพน้จาก

ระเบดิของฝ่ายพนัธมติรทีถ่ลม่พระราชวังมัณฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพุทธรูปองคน์ี้ถกู

จัดแสดงทีพ่พิธิภณัฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรปูปั้น นตัโบโบย ี

หรอื เทพทนัใจ ซ ึง่ชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ย 

ทีเ่ชือ่ว่าเมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ  

วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไม ้

อืน่ๆมาสกัการะเทพทนัใจ ซึง่ทา่นจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนัน้ก็ใหท้า่นน า

เงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่อืของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึ

กลบัมา 1 ใบ เอามาเกบ็ไว ้ 

น าทา่นขอพร เทพกระซบิ หรอื อะมาดอวเ์มีย๊ะ ตามต านานเลา่ว่า เป็นธดิาของพญานาค 

ทีศ่รัทธาในพุทธศาสนา จนสิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตทีช่าวพม่าเคารพกราบไหวก้นั โดยทา่น

สามารถกระซบิที่ขา้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอื่นไดย้นิ และน าน ้านมไปจ่อไวท้ี่ปาก บูชาดว้ย

ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องเทพทนัใจ ทา่นก็จะสมตามความปราถนาทีข่อไว ้

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดับารม ี๘ (พระเกศามชีวีติ) สกัการะพระเกศาของ

พระพุทธเจา้องคพ์ระเกศาธาต ุเมือ่น ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลือ่นไหวได ้และทีว่ัด

ยังเป็นทีเ่ก็บพระบรมสารรีกิธาตขุองพระโมคาลา พระสารบีุตร และพระอารหันตอ์กีดว้ย 

วนัที ่2 
เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ) – วดับารม ี– ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต – วดัพระหนิออ่น-

ชา้งเผอืก-ดอนเมอืง 
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กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร) 

จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมืองที ่ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต ซ ึง่สรา้งเมื่อครัง้พม่ายังคง

เป็นอาณานคิมของประเทศอังกฤษ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพื้นเมือง

มากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลัก พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปัก

พื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวนัจนัทรแ์ละวนัหยุด

สงกรานต)์ 

น าท่านชม วดัพระหนิออ่น ๙  ซึง่เป็นพระพุทธรูปทีแ่กะสลักจากหนิอ่อนทีม่ขีนาดใหญ่

ทีส่ดุในพม่า 

น าทา่นชม ชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มอืงของพม่า มสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตวัถกูตอ้ง

ตาม คชลกัษณะของชา้งเผอืกทกุประการ 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพือ่ เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

21.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 4239 (ไมม่อีาหาร

บนเครือ่ง) 

22.55 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความ

ประทบัใจ 

***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 : พมา่ ยา่งกุง้ บญุน าพา ไหวพ้ระ 9 วดั 2วนั 1คนื  

โดยสายการบนินกแอร ์ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

04-05 เมษายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

28-29 เมษายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

09-10 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

11-12 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

12-13 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

18-19 พฤษภาคม 2562 
 (วันวสิาขบชูา) 

8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,900.- - 1,500.- 
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22-23 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

25-26 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

31พฤษภาคม-01มถินุายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

01-02 มถินุายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

08-09 มถินุายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

15-16 มถินุายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

22-23 มถินุายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

29-30 มถินุายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

05-06 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

06-07 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

07-08 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

13-14 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

14-15 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

16-17 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,900.- - 1,500.- 

20-21 กรกฎาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

28-29 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,900.- - 1,500.- 

02-03 สงิหาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

03-04 สงิหาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

09-10 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,900.- - 1,500.- 

17-18 สงิหาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

23-24 สงิหาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

24-25 สงิหาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

25-26 สงิหาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

30-31 สงิหาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

31 สงิหาคม-01กนัยายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- - 1,500.- 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 3,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน  คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน  เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่

บรษัิทฯก าหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิท

ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6.กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7.กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิท

ฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็น

กรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8.กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

9.กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเกบ็คา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10.กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวันจ านวนคนและมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง 20 กก. 

3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่รถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน  

9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

10. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้
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**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บุหรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศพัท ์, 

คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่าก าหนด,  คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพม่าส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพม่า

มคีา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันท าการ 

ยกเวน้ หนังสอืเดนิทางไทย กมัพูชา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไม่ตอ้งยืน่วซีา่ 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

5. คา่น ากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วดั 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมัคคเุทศก)์ 

8. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

 

เงือ่นไขการจอง  

 

1. ช าระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลกัฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูล

เสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น
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ก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อัตโนมัต ิ

 
 

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทาง

บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ 

REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2.ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลา

เดนิทาง   

3.หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

4.น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้

(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบั

ทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1.เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 

ทา่นจ านวนไม่มากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2.กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูข ึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

เอกสารการขอวซีา่พม่า(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่ม่ไดร้ับการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วันท าการ 

-หนังสอืเดนิทาง (Passport)  

-ตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง  

-หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อย่างนอ้ย 4 หนา้ 

-รูปถา่ย 

-รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน , สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได)้และกรุณา

เขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลงัรูป 

-ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

-พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทบัใหแ้นบมาในเลม่
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พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษัิท

จะไม่รับผดิชอบในทกุกรณี ** 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 


