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GO2-ICN TG001 

HILIGHT  
สกัการะมหาเจดยีช์เวดากอง (1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธิข์อง
พมา่)  
ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพทุธรปูทองค า ที ่
เจดยีโ์บตาทาวน ์
ขอพรหลวงพอ่งาทตัย ีพระพุทธรปูปางมารวชิยั ทรง
เครือ่งแบบกษตัรยิ ์
สกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระนอนตาหวาน) 
สกัการะวดัพระหนิออ่น 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้พิน้มอืง แบบจใุจ ณ ตลาดสกอ๊ต 
อิม่อรอ่ยกบัอาหารเลศิรส เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร 
ไหวพ้ระ 5 วดั เพือ่เป็นศริมิงคลกบัชวีติและครอบครวั 
ท าบญุเต็มอิม่ บนิเชา้-กลบัดกึ  
 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง)-ยา่งกุง้-เจดยีช์เวดากอง 

-พระพทุธไสยาสนเ์จาทัตย ี(พระนอนตาหวาน) -เจดยี์

โบตะทาวน ์(เทพทันใจ) -พระงาทัตย-ีตลาดสกอ๊ต -วัด

พระหนิออ่น- ดอนเมอืง 

โดยสายการบนินกแอร ์[DD] 

เดนิทาง: เมษายน-กนัยายน 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 4,999.- 

 

พมา่ บญุผลา ทนัใจ 

ไหวพ้ระเต็มวนั  

สายการบนินกแอร ์(DD) 
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ก าหนดการเดนิทาง 

  

วนัที ่ 25 เม.ย62 4,999.- 

วนัที ่20 / 21 / 28 เม.ย.62 5,990.- 

วนัที ่3 / 8 พ.ค.62 4,999.- 

วนัที ่ 4/5/11 / 12/ 19/ 25/ 26พ.ค.62  5,990.- 

 

วนัที ่1/ 2/ 8/ 15/ 16/ 22/ 23/ 29/30 ม.ิย.62 
 

5,990.- 

วนัที ่7 ม.ิย.62 5,555.- 

วนัที ่13/ 19ม.ิย.62 4,999.- 

 

วนัที ่5 / 12  ก.ค.62 
 

5,555.- 

 

วนัที ่ 11  ก.ค.62 
 

4,999.- 

 

วนัที ่26 ก.ค.62 
 

5,990.- 

วนัที ่2 / 9 / 23 / 30 ส.ค.62 5,555.- 

วนัที ่3 / 4 / 17 / 18 / 24 / 25 / 31 ส.ค.62 5,990.- 

วนัที ่5 / 11/ 19/ 25/ 26 ก.ย.62 5,555.- 

วนัที ่7/ 8/ 14/ 15/ 21/ 22/ 28/ 29 ก.ย.62 5,990.- 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 

กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ – เจดยีช์เวดากอง – พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี

(พระนอนตาหวาน) – เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) – พระงาทตัย-ี ตลาดสกอ๊ต – 

วดัพระหนิออ่น- ดอนเมอืง 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,000 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 

✈       🍽       ✈  
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04.00 น. พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 3 

เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวก

จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทุกทา่น 

06.30 น. 

 

07.35 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง 

 

บา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 (ไมม่อีาหารบน

เครือ่ง และไมม่นี าหนกักระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง) 

เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย

แลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 

น าท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงพมา่ (1 ใน 5 สิง่

ศักดิส์ทิธิข์องพมา่) เป็นเจดยีท์องค าทีง่ดงาม ตัง้เดน่เป็นสงา่อยูก่ลางเมอืงยา่งกุง้ มคีวาม

สงู 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และบษุราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหา

เจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่น ้าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพม่า จะใช ้

ทองค าแทต้เีป็นแผน่ปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองค าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซม

พระมหาเจดยีแ์ห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองค าทีเ่ก็บอยู่ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  

รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตสูีด่า้น ยอดฉัตร

องคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุ

เสน้พระเกศาธาตุของพระพุธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิปีมะเมยี และยัง

เป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพมา่ และชาวต่างชาตพิากัน

สักการะทัง้กลางวันและกลางคนือยา่งไมข่าดสาย ณ ทีแ่ห่งนี้มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม

อยา่งน่าอัศจรรย ์ไมว่่าจะเป็นความงามของวหิารทศิทีท่ าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคา

ทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รยีกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐาน

พระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา  

ค าสวดบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจ าคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคี าสวดบชูาดงันี ้

ชมพูทเีป  วะระฐาเน  สงิคตุตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกสุนัธงั  สุ
วณัณะทณัฑงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ทตุยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตโุย  ฐสั
สะต ิ ตะตยิงั  กสัสะปงั  พทุธะจวีะรงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ  จะตตุถงั  โคตะมะ อฎัฐะ
เกศะ  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ปญัจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อตุตะมงั  ธาตโุย 
อะหงั วนัทามทิรูะโต  ฯ 
 
หลังจากนัน้น าทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระนอนตาหวาน) ซึง่เป็นพระ
นอนทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพมา่  ทีบ่รเิวณพระบาทมี
ภาพวาดรปูสรรพสิง่ อนัลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละ
องคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรปูอฎัจตุรสตกมงคล 108 ประการ พระบาท
มลีักษณะซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของไทย 
 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปกัก ิง่+สลดักุง้มงักร) 
 
ทา่นนมสัการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซ ึง่โบตะทาวน์ แปลว่า เจดยีน์ายทหาร 1,000 นาย ได ้

สรา้งเจดยีโ์บตะทาวนน์ีแ้ละทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะน าไปบรรจุทีเ่จดยีช์เว

ดากองและเจดยีส์ าคัญอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ยา่ง

ใกลช้ดิ  นอกจากนี้ยังมีส ิง่ที่น่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองค า 

ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพุธรูปปางมารวชิยัทีม่ลีักษณะงดงามยิง่นัก ตาม

ประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครัง้เมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคม

องักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลือ่นยา้ยไปยงัพพิธิภณัฑก์ลัป์กัตตาในอนิเดยี ท าใหร้อดพน้

จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรทีถ่ลม่พระราชวงัมณัฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรปูองค์

นีถ้กูจัดแสดงทีพ่พิธิภณัฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรปูปัน้ นตัโบโบ

ย ีหรอื “เทพทนัใจ” ซึง่ชาวพมา่รวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยทีเ่ชือ่ว่าเมือ่
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21.00น. 

 

22.55น. 

อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ 

วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือ

ผลไมอ้ืน่ๆมาสักการะเทพทันใจ ซึง่ท่านจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนัน้ก็ให ้

ท่านน าเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่อืของเทพทันใจ 2 ใบ ไหวข้อพร

แลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ้วชีข้องเทพทันใจ 

ทา่นก็จะสมตามความปราถนาทีข่อไว ้

น าท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเ์มี๊ยะ ตามต านานเล่าว่า เป็นธิดาของ

พญานาค ทีศ่รัทธาในพุทธศาสนา จนสิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตทีช่าวพมา่เคารพกราบไหว ้

กนั โดยทา่นสามารถกระซบิทีข่า้งหเูบาๆ หา้มใหค้นอืน่ไดย้นิ และน าน ้านมไปจ่อไวท้ีป่าก 

บชูาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ีซ ึง่มพีระพธุรปูองคใ์หญ ่คอืหลวงพอ่งาทตัจ ีแปลวา่ 

หลวงพอ่ทีส่งูเทา่ตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยัทีแ่กะสลกัจากหนิออ่น ทรง

เครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะ สว่นเครือ่งประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้กัแกะสลกั

ทัง้หมด และสลักป็นลวดลายตา่งๆ จ าลองแบบมาจากพระพทุธรปูทรงเครือ่งสมยัยะตะนะ

โบง (สมยัมณัฑเลย)์ 

น าทกุทา่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พมา่ยงัคงเป็น

อาณานคิมของประเทศองักฤษ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืง

มากมายในราคาถกู เชน่ ไมแ้กะสลัก พระพทุธรปูไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปัก

พืน้เมอืง เครือ่งเงนิ ไขม่กุ และหยกพมา่(ตลาดสกอ๊ตปิดทกุวนัจนัทรแ์ละเทศกาลวนั

สงกรานต)์ 

น าทา่นชม วดัพระหนิออ่น หรอื วดัเจา้ดอจ ีประดษิฐาน "พระหนิออ่น" ใหญส่ดุในพมา่ 

ทีช่าวพมา่เรยีก "หยก" เป็นพระทีส่ลักดว้ยหนิออ่นกอ้นเดยีวทัง้องคแ์ละมขีนาดใหญท่ีส่ดุ

ในพมา่ มหีนัก60ตัน สงู37ฟตุ อยูใ่นหอ้งกระจกแกว้เพือ่เป้นการควบคมุอณุหภมู ิไวเ้พือ่

ป้องกนัการเสยีหายของหนิออ่นจากการเปลีย่นแปลงของอากาศ นมสัการรอยพระพทุธ

บาทจ าลองทีน่ าหนิ ทีเ่หลอืจากการแกะสลักพระพทุธรปู 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 4239(ไมม่อีาหาร

บนเครือ่งและไมม่นี าหนกักระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง) 

คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความ

ประทบัใจ 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

20 เมษายน 2562  5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
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21 เมษายน 2562  5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

25 เมษายน 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 

28 เมษายน 2562  5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

3 พฤษภาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 

4 พฤษภาคม 2562  5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

5 พฤษภาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

8 พฤษภาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 

11 พฤษภาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

12 พฤษภาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

19 พฤษภาคม 2562(วสิาขบชูา) 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

25 พฤษภาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

26 พฤษภาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

1 มถินุายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

2 มถินุายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

7 มถินุายน 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

8 มถินุายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

13 มถินุายน 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 

15 มถินุายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

16 มถินุายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

19 มถินุายน 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 

22 มถินุายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

23 มถินุายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

29 มถินุายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

30 มถินุายน 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

05 กรกฎาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

06 กรกฎาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

07 กรกฎาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

11 กรกฎาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 

12 กรกฎาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

13 กรกฎาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 
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20 กรกฎาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

21 กรกฎาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

26 กรกฎาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

27 กรกฎาคม 2562 6,490.- 6,490.- 6,490.- 6,490.- - - 

28 กรกฎาคม 2562 6,490.- 6,490.- 6,490.- 6,490.- - - 

02 สงิหาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 

03 สงิหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

04 สงิหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

09 สงิหาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

17 สงิหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

18 สงิหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

23 สงิหาคม 2562 4,999.- 4,999.- 4,999.- 4,999.- - - 

24 สงิหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

25 สงิหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

30 สงิหาคม 2562 5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

31 สงิหาคม 2562 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

05 กันยายน 2562  5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

07 กันยายน 2562 (เสาร)์ 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

08 กนัยายน 2562 (อาทติย)์ 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

11 กันยายน 2562  5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

14 กันยายน 2562 (เสาร)์ 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

15 กันยายน 2562 (อาทติย)์ 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

19 กันยายน 2562  5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

21 กันยายน 2562 (เสาร)์ 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

22 กันยายน 2562 (อาทติย)์ 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

25 กันยายน 2562  5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

26 กันยายน 2562  5,555.- 5,555.- 5,555.- 5,555.- - - 

28 กันยายน 2562 (เสาร)์ 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

29 กันยายน 2562 (อาทติย)์ 5,990.- 5,990.- 5,990.- 5,990.- - - 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 2,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน  คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน  เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่

บรษัิทฯก าหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิท

ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6.กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7.กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิท

ฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็น

กรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเกบ็คา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8.กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9.กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวันจ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่รถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน  

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
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อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้

**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศพัท ์, คา่ซกั

รดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพมา่มี

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

หนังสอืเดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

5. คา่หอ้งพกัเดีย่วตามอตัรา 

6. คา่น ากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

8. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมคัคเุทศก)์ 

9. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

10. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถ รวม 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

 

เงือ่นไขการจอง  

 

1. ช าระเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลกัฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ี่

ดแูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บ เงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการ
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เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

 
การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัร ์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิ

มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทวัร์ ฮอลเิดย์2010 จ ำกดั 

         เลขทีบ่ัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลกัษณะวลิำศ 

3. เลขทีบ่ัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

 

 
 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว 

REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2.ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลา

เดนิทาง   

3.หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4.น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้

(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บั

ทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1.เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 

ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2.กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์
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ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

เอกสารการขอวซีา่พมา่(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดรั้บการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วันท าการ 

-หนังสอืเดนิทาง (Passport)  

-ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง  

-หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

-รปูถา่ย 

-รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชร้ปูสพีืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติ๊กเกอรใ์ชไ้มไ่ด)้และกรณุา

เขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรปู 

-ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

-พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทับใหแ้นบมาในเลม่

พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบในทกุกรณี ** 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 


