
     

 
 

 
 

Go Myanmar มเูตล ู

 บชูาสิ�งศกัด ิ�สทิธ ์เต็มวนั!! 

สายการบนินกแอร ์(DD) 
  

    

 

 

 
 

• ไหวพ้ระ 5 วดั เพื�อเป็นศริมิงคลกบัชวีติและครอบครวั 
• สกัการะมหาเจดยีช์เวดากอง (1 ใน 5 ส ิ�งศกัด ิ�สทิธ ิ�ของพมา่)  
• ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพทุธรปูทองคาํ ที� เจดยีโ์บตาทาวน ์
• ขอพรหลวงพอ่งาทตัย ีพระพทุธรปูปางมารวชิยั ทรงเครื�องแบบกษตัรยิ ์
• ชอ้ปปิ� งสนิคา้พิ�นมอืง แบบจใุจ ณ ตลาดสกอ๊ต 
• อ ิ�มอรอ่ยกบัอาหารเลศิรส เป็ดปกัก ิ�ง+สลดักุง้มงักร 
• เที�ยวเต็มอิ�ม บนิเชา้กลบัดกึ 
 

          กาํหนดการเดนิทาง  

วนัที� : 01 / 02 / 08 / 09 / 15 / 16 / 22 / 23 / 29 / 30 กนัยายน 2561 5,900.- 

วนัที� : 07 / 14 / 21 / 28  กนัยายน 2561   4,900.- 
วนัที� : 03 / 04 / 05 / 10 / 11 / 12/ 17 / 18 / 19 /20 / 21 / 26 /   
         31 ตลุาคม 2561             4,900.- 

วนัที� : 06 / 07 / 13 / 14 / 15 / 23 / 24 / 27 / 28 ตลุาคม 2561  
        

5,900.- 

 เร ิ�มเพยีง 4,900.- 

 



 

 
 
 

 
 

วนัที� : 01 / 02 / 07 / 08 / 09 / 14 / 15 / 16 / 21 / 22 / 23 / 28 / 29 /  
         30 พฤศจกิายน 2561    4,900.- 

วนัที� : 03 / 04 / 10 / 11 / 17 / 18 / 24 / 25 พฤศจกิายน 2561  
      5,900.- 

 

    

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เที�ยง คํ�า  

1. 
กรุงเทพฯ( ดอนเมอืง)-ยา่งกุง้-พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระนอน
ตาหวาน)-มหาวชิยเจดยี-์เจดยีช์เวดากอง-เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพ
ทนัใจ)-พระงาทตัย-ีตลาดสกอ๊ต-ดอนเมอืง 

✈ O ✈ X 

 

โปรแกรมการเดนิทาง  

 

วนัที� 1:  
กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง)-ยา่งกุง้-พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระนอนตาหวาน)-มหาวชิยเจดยี ์
-เจดยีช์เวดากอง-เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)-พระงาทตัย-ีตลาดสกอ๊ต-ดอนเมอืง 

04.00 น. 
พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ั�น 3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์7 สายการ
บนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เที�ยวบนิที� DD4230 (ไมม่อีาหารบนเครื�อง) 

07.15 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้  
(เวลาทอ้งถิ�นที�เมยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึ�งช ั�วโมง) 

 

 

นําทา่นนําทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี 
(พระนอนตาหวาน) ซึ�งเป็นพระนอนที�มคีวามสวยงามที�สดุและดวงตาสวยที�สดุของประเทศพม่า  ที�บรเิวณพระบาทมี
ภาพวาดรูปสรรพสิ�ง อันลว้นเป็นมิ�งมงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระ
บาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจตุรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทม ี
ลกัษณะซอ้นกนัซึ�งแตกตา่งกบัศลิปะของไทย 
 

 

จากนั�นนําทา่นนมัสการ มหาวชิยเจดยี ์อยูต่ดิกับเจดยีช์เวดากองทางทศิใต ้เจดยีม์หาวชิยเจดยีถ์กูสรา้งขึ�นเมื�อ พ.ศ.
2523 มคีวามเชื�อของชาวเมอืงวา่ มพีระเกศาธาตอุกีสองเสน้ ภายในเจดยีม์หีอ้งโถงที�ใหญม่าก เพดานเป็นทอ้งฟ้า ผนัง
รอบๆเป็นภาพตน้โพธิ� มภีาพพุทธประวตัขิองพระพุทธเจา้ ตรงกลางประดษิฐานพระพุทธรูป 8 องค ์จงึทําใหท้ี�มหาเจดยี์
แหง่นี�เป็นที�นับถอืของชาวเมอืง และนักเที�ยวมาสกัการะกราบไหวบ้ชูากนัอย่างเนอืงแน่น 
 

 

นําทา่นสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า (1 ใน 5 
สิ�งศักดิ�สทิธิ�ของพม่า) เป็นเจดยีท์องคําที�งดงาม ตั �งเดน่เป็นสง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุง้ 
มคีวามสงู 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นิล และบุษราคัมอกี 2,317 
เม็ด  มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยู่นํ�าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาว
พม่า จะใชท้องคําแทต้ีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไวร้อบ ว่ากันว่าทองคําที�ใชใ้นการ
ก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนี�มากมายมหาศาลกว่าทองคําที�เก็บอยู่ใน
ธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับ

รอ้ยองค ์มีซุม้ประตูสี�ดา้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยี์ประกอบดว้ยเพชรและพลอย
มากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุธเจา้จํานวน 8 
เสน้ เป็นพระธาตุประจําปีเกดิปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสุดของ
พม่า ซึ�งมทีั �งผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตพิากันสักการะทั �งกลางวันและกลางคนื
อย่างไม่ขาดสาย ณ ที�แห่งนี�มสีถาปัตยกรรมที�สวยงามอย่างน่าอัศจรรย ์ไม่วา่จะเป็น
ความงามของวหิารทศิที�ทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั �นๆ 
ที�เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดยี์ ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับให ้
ประชาชนมากราบไหวบ้ชูา  

    วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์
 

เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางส ั�น พยานาค 
 



 

 
 
 

 
 

 
คําสวดบูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

 
เป็นพระธาตปุระจําคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคีําสวดบูชาดงันี� 
ชมพูทเีป  วะระฐาเน  สงิคุตตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกุสนัธงั  สุวณัณะทณัฑงั  ธาตุโย  
ฐสัสะต ิ ทตุยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ ตะตยิงั  กสัสะปงั  พุทธะจวีะรงั  ธาตโุย  ฐสัสะ
ต ิ  จะตุตถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ ปัญจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมงั  ธาตุ
โย อะหงั วนัทามทิรูะโต  ฯ 

เที�ยง 

      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปกัก ิ�ง+สลดักุง้มงักร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นําทา่นนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซึ�งโบตะทาวน์ แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1,000 นาย 
ไดส้รา้งเจดีย์โบตะทาวน์นี�และทรงนําพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนที�จะนําไปบรรจุที�
เจดยี์ชเวดากองและเจดยีส์ําคัญอื�นๆ เมื�อเดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศา
ธาตไุดอ้ย่างใกลช้ดิ  นอกจากนี�ยังมสี ิ�งที�น่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพุธรูป
ทองคํา ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพุธรูปปางมารวชิยัที�มลีักษณะงดงามยิ�ง
นัก ตามประวัตวิา่เคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย ์ครั �งเมื�อพม่าตกเป็นอาณา
นคิมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื�อนยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาในอนิเดยี ทําให ้
รอดพน้จากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที�ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 
พระพุทธรูปองคน์ี�ถูกจัดแสดงที�พิพธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะ
เป็นรูปปั�น นตัโบโบย ีหรอื “เทพทนัใจ” ซึ�งชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหว ้
บชูา ดว้ยที�เช ื�อวา่เมื�ออธษิฐานสิ�งใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 
วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ นําดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ื�นๆมาสกัการะเทพทันใจ ซึ�ง
ทา่นจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนั�นก็ใหท้่านนําเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่อืของเทพ
ทันใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้จากนั�นก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ�วชี�ของเทพทันใจ ทา่นก็จะ
สมตามความปราถนาที�ขอไว ้

นําท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเ์มี�ยะ ตามตํานานเล่าว่า เป็นธิดาของ
พญานาค ที�ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ�นชวีติไปกลายเป็นนัตที�ชาวพม่าเคารพกราบไหว ้
กัน โดยท่านสามารถกระซบิที�ขา้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอื�นไดย้นิ และนํานํ�านมไปจ่อไวท้ี�
ปาก บชูาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้
 
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ วดังาทตัจ  ีซึ�งมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจ ี
แปลว่า หลวงพ่อที�สงูเท่าตกึ 5 ชั �น เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัยที�แกะสลักจากหนิอ่อน 
ทรงเครื�องแบบกษัตรยิ ์เครื�องทรงเป็นโลหะ สว่นเครื�องประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้ัก
แกะสลักทั �งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื�อง
สมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย)์ 

 
นําทกุทา่นเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงที� ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต ซงึสรา้งเมื�อครั�งพมา่ยังคงเป็นอาณานคิมของประเทศ
องักฤษ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื�อสนิคา้ที�ระลกึพื�นเมอืงมากมายในราคาถูก เชน่ ไมแ้กะสลัก พระพุทธรูปไมห้อม
แกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพื�นเมอืง เครื�องเงนิ ไขมุ่ก และหยกพมา่ (ตลาดสกอ๊ตปิดทกุวนัจนัทรแ์ละเทศกาลวนั



 

 
 
 

 
 

สงกรานต)์ 

 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพื�อเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

21.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เที�ยวบนิที� DD 4239 

22.55 น. 
คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางที�อายุไม่ถงึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนี�รฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศ

ยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิํานกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึ�งเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ�งจะมผีลบงัคบัใชต้ ั�งแตว่นัที� 11 

สงิหาคม 2558 ท ั�งนี� หากมกีารเปลี�ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื�นวซีา่เขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิ�มอกีทา่นละ 1,000 บาท** 

 
 
 
 

 

โปรแกรม : Go Myanmar มเูตล ูบชูาสิ�งศกัด ิ�สทิธ ์เต็มวนั!! 

       สายการบนินกแอร ์(DD) 

 

 อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่/ เด็ก 

ทา่นละ่ 

เด็กทารก   

ทา่นละ่ 

Join Land 

ทา่นละ่ 

01 กนัยายน 2561 5,900 1,000 5,900 

02 กนัยายน 2561 5,900 1,000 5,900 

05 กนัยายน 2561 4,900 1,000 4,900 

06 กนัยายน 2561 4,900 1,000 4,900 

07 กนัยายน 2561 4,900 1,000 4,900 

08 กนัยายน 2561 5,900 1,000 5,900 



 

 
 
 

 
 

09 กนัยายน 2561 5,900 1,000 5,900 

12 กนัยายน 2561 4,900 1,000 4,900 

13 กนัยายน 2561 4,900 1,000 4,900 

14 กนัยายน 2561 4,900 1,000 4,900 

15 กนัยายน 2561 5,900 1,000 5,900 

16 กนัยายน 2561 5,900 1,000 5,900 

19 กนัยายน 2561 4,900 1,000 4,900 

20 กนัยายน 2561 4,900 1,000 4,900 

21 กนัยายน 2561 4,900 1,000 4,900 

22 กนัยายน 2561 5,900 1,000 5,900 

23 กนัยายน 2561 5,900 1,000 5,900 

26 กนัยายน 2561 4,900 1,000 4,900 

27 กนัยายน 2561 4,900 1,000 4,900 

28 กนัยายน 2561 4,900 1,000 4,900 

29 กนัยายน 2561 5,900 1,000 5,900 

30 กนัยายน 2561 5,900 1,000 5,900 

03 ตลุาคม 2561 4,900 1,000 4,900 

04 ตลุาคม 2561  4,900 1,000 4,900 

05 ตลุาคม 2561 4,900 1,000 4,900 

06 ตลุาคม 2561 5,900 1,000 5,900 

07 ตลุาคม 2561 5,900 1,000 5,900 

10 ตลุาคม 2561 4,900 1,000 4,900 

11 ตลุาคม 2561 4,900 1,000 4,900 

12 ตลุาคม 2561 4,900 1,000 4,900 

13 ตลุาคม 2561 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 

5,900 1,000 5,900 

14 ตลุาคม 2561 5,900 1,000 5,900 

15 ตลุาคม 2561 

(หยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 

5,900 1,000 5,900 

17 ตลุาคม 2561 4,900 1,000 4,900 

18 ตลุาคม 2561 4,900 1,000 4,900 



 

 
 
 

 
 

19 ตลุาคม 2561 4,900 1,000 4,900 

20 ตลุาคม 2561 4,900 1,000 4,900 

21 ตลุาคม 2561 4,900 1,000 4,900 

23 ตลุาคม 2561 

(วนัปิยมหาราช) 

5,900 1,000 5,900 

24 ตลุาคม 2561 

(วนัออกพรรษา) 

5,900 1,000 5,900 

26 ตลุาคม 2561 4,900 1,000 4,900 

27 ตลุาคม 2561 5,900 1,000 5,900 

28 ตลุาคม 2561 5,900 1,000 5,900 

31 ตลุาคม 2561 4,900 1,000 4,900 

01 พฤศจกิายน 2561 4,900 1,000 4,900 

02 พฤศจกิายน 2561 4,900 1,000 4,900 

03 พฤศจกิายน 2561 5,900 1,000 5,900 

04 พฤศจกิายน 2561 5,900 1,000 5,900 

07 พฤศจกิายน 2561 4,900 1,000 4,900 

08 พฤศจกิายน 2561 4,900 1,000 4,900 

09 พฤศจกิายน 2561 4,900 1,000 4,900 

10 พฤศจกิายน 2561 5,900 1,000 5,900 

11 พฤศจกิายน 2561 5,900 1,000 5,900 

14 พฤศจกิายน 2561 4,900 1,000 4,900 

15 พฤศจกิายน 2561 4,900 1,000 4,900 

16 พฤศจกิายน 2561 4,900 1,000 4,900 

17 พฤศจกิายน 2561 5,900 1,000 5,900 

18 พฤศจกิายน 2561 5,900 1,000 5,900 

21 พฤศจกิายน 2561 4,900 1,000 4,900 

22 พฤศจกิายน 2561 4,900 1,000 4,900 

23 พฤศจกิายน 2561 4,900 1,000 4,900 

24 พฤศจกิายน 2561 5,900 1,000 5,900 

25 พฤศจกิายน 2561 5,900 1,000 5,900 

28 พฤศจกิายน 2561 4,900 1,000 4,900 



 

 
 
 

 
 

29 พฤศจกิายน 2561 4,900 1,000 4,900 

30 พฤศจกิายน 2561 4,900 1,000 4,900 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึ�นไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ�า 6 หนา้  

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม   

 

 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ 

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�สามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (นํ�าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�อง

สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ�มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วนั] 
 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษมีูลคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3%  

 

 

 

 

 

 

 

   อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            คา่นํ�าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ�นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 1,000 บาท/ทา่น สว่นทปิหัวหนา้ทัวรต์ามที�ทา่นประทบัใจ 

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 

 

   เง ื�อนไขการจอง  

 



 

 
 
 

 
 

กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิเต็มจํานวนคา่ทัวร ์ พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย 

ภายใน 2-3 วนั หลงัจากทําการจองแลว้  

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด  

2. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-29 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

3. สาํหรับผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มัดจําทั �งหมด 

4. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนที�บรษิทัฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิท

ตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

5. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะทําการเลื�อนการเดนิทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจําตั�ว  ในกรณีที�ไม่สามารถเดนิทางได ้

6. กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักคา่ใชจ้า่ย

บางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 


