
 
 

เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR 
พเิศษ !!! เมนู เป็ดปักกิ่ง/สลดักุ้งมังกร/บุพเฟ่ต์ซีฟู้ด+เบียร์ไม่อั้น 



 

 

เหนือความควบคุมของบริษทั ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทุกกรณี 

สายการบินนกแอร์ NOK AIR (DD) 

ขาไป DD4230 DMK - RGN 06.20 – 07.05 

ขากลับ DD4239 RGN - DMK 21.00 – 22.45 

หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มประมาณ 10 วนัก่อนเดินทาง 
หากท่านตอ้งการจองตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกบัเจา้หนา้ที่ก่อน กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางไดแ้ละหากกรณีเกิดความผดิพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าชา้
ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยบุเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ เหตุผลต่างๆที่อยู ่

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พักห้องละ 2 ท่าน 
พักเดี่ยว เที่ยวบิน 

23-24 กรกฎาคม 2562  5,998.- 2,000.- 

DD4230 DMK-RGN 06.20-07.05 
DD4239 RGN-DMK 21.00-22.45 

02-03 สิงหาคม 2562 6,998.- 2,000.- 
06-07 สิงหาคม 2562 6,998.- 2,000.- 

13-14 สิงหาคม 2562 6,998.- 2,000.- 

16-17 สิงหาคม 2562 6,998.- 2,000.- 
27-28 สิงหาคม 2562 6,998.- 2,000.- 

17-18 กันยายน 2562 6,998.- 2,000.- 
11-12 ตุลาคม 2562 7,777.- 2,000.- 

12-13 พฤศจิกายน 2562 7,777.- 2,000.- 
17-18 ธันวาคม 2562 7,777.- 2,000.- 
28-29 มกราคม 2563 7,777.- 2,000.- 
18-19 กมุพาพันธ์ 2563 7,777.- 2,000.- 
10-11 มีนาคม 2563 7,777.- 2,000.- 

:: ราคาโปรโมช่ัน ไม่มีราคาเด็ก :: 
ราคาอื่นๆ 

1. ราคาข้างต้นส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน ส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ 



 

วันแรก       กรุงเทพฯ- ย่างกุ้ง                              (B/L/D) 

04.15น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์พบเจา้หนา้ที่
ของทางบริษทัฯ  คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

06.20น.  เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4230  
07.05น.  ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ ้ง(เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิธีการทาง

ศุลกากรและตรวจคนเขา้เมืองแลว้พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง (ก่อนออกเดินทางทางมัคคุเทศก์จะ
แจกสโหล่งและเทพทนัใจใหแ้ก่ท่านเพือ่ความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทาง)  

  จากน้ันน าท่านไปรับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร ต้มย ากุ้ง ร้านอาหารพื้นเมืองช่ือดงัของพม่า บริการดว้ยอาหาร
ต่ิมซ าสไตลพ์ม่า 

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปชม เจดียเ์จ๊าทตัจี  หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่
งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกนั ซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน์เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค ์70 เมตร  

 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านไปชม วดังาทตัจี  เป็นวดัที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมยัเม่ือ 2,500 ปีก่อน เป็น 1 ใน 10 วดั ที่มีช่ือเสียงของพม่า จากนั้น
ขบัรถชมตวัเมืองยา่งกุง้ ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลางกรุงยา่งกุง้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  จากนั้นน าท่านนมัสการเจดียช์เวโพนพวิน (Shwe Phone Pwint) เป็นเจดียท์ี่มีความสวยงาม อายเุก่าแก่แห่งหน่ึงใน

เมืองยา่งกุง้ เป็นจุดศูนยร์วมหมอดูของเมืองยา่งกุง้จนกลายเป็นสมาคม โหราศาสตร์ ในเมืองยา่งกุง้จากนั้นน าท่านไป



 

นมสัการ เจดียม์หาวชิยะ (Maha Wizaya Pagoda) เป็นอีกหน่ึที่เที่ยวที่ตั้งอยูข่า้งๆ เจดียช์เวดากอง เป็นเจดียท์ี่ถือไดว้่า
มีความสวยงามมากทีเดียวภายในองคเ์จดียมี์ภาพวาดของ 12 ราศี หรือคลา้ยๆกบัทอ้งฟ้าจ าลองบา้นเรา 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้ นน าท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ให้ท่านได้ลองชิมของว่างสุดอร่อยไป
พร้อมกับบรรยากาศที่หรูหราและโรแมนติก ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรมเรือแห่งนี้ 

 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านกราบนมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศ
พม่าอายกุวา่สองพนัห้าร้อยกวา่ปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้มหาเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุด
ในพม่าสถานที่แห่งน้ีมีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียนไปไหวเ้พือ่ขอ
พรจากองค์เจดียช์เวดากองณลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากน้ีรอบองค์เจดียย์งัมีพระ
ประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องคห์ากใครเกิดวนัไหนก็ให้ไปสรงน ้ าพระประจ าวนัเกิดตนจะเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิตพระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทั้งหมด
น ้ าหนักยีสิ่บสามตนั ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้จ  านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐับริขารของ
พระพุทธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและ อญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชร
ขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดเจดีย ์ท่านจะไดช้มความงามของวหิารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรง
ปราสาทซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพทุธเจดียล์ว้นมีต านานและ
ภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ิน ชมระฆงัใบใหญ่ที่องักฤษพยายามจะยดืเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ ายา่งกุง้เสียก่อน องักฤษ
กูเ้ท่าไหร่ก็ไม่สามารถน าขึ้นจากแม่น ้ าไดภ้ายหลงัชาวพม่าช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ี่เดิม จึงถือเป็นสัญลกัษณ์แห่ง
ความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิใหต้ีระฆงั3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่สมความปรารถนา 
จากนั้นใหท้่านชมแสงของอญัมณีที่ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น 
สีเหลือง, สีน ้ าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ 



 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรัตนะ 
ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 

ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พทุธจีวะรัง ธาตุโย ธสัสะติ จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ อหัง วนัทามิ ตุระโต อหงั วนัทามิ ธาตุ
โย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพร้อมดว้ยใบไมท้ี่แปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

 
  หลงัจากนั้นท าท่านเขา้พกัโรงแรม  Grand Mercure Yangon Golden Empire หรือเทียบเท่า 
  พร้อมรับประทานอาหารเย็นเมนูสุดพิเศษบุฟเฟต์ Seafood ที่โรงแรม (เบียร์ไม่อั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        บทภาวนาบูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์ 
สัญลกัษณ์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 



 

วันที่ 2      ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ                               (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ด้วยเมนูหลากหลายสไตล์ โรงแรม 5 ดาว มีแถมพิเศษสุด และมีเพียงโรงแรม
เดียวเท่าน้ัน คอืเมนู 
Myanmar Snow Birdnest หรือเรียงตรงตัวว่า  รังนกหิมะ หรือภาษาจีนเรียกวา่  Xui Yan ท่านไม่ควรพลาด มีเพียง
โรงแรมเดียวเท่าน้ัน เป็นสมุนไพรที่เรียกว่า Tragacanth Gum (Xueyan) จะถูกหลัง่ออกมาจากเปลือกของ Xueyan 
เป็นเยื่อไม้ที่มีค่า Tragacanth Gum (Xueyan) ที่หลั่งออกมาจากไม้พุ่มหนาม Tragacanth มีรสเปร้ียวมีกล่ินเปร้ียว
ตามธรรม ชาติ อยา่งไรก็ตามหลงัจากแช่ในน ้ าแลว้  Tragacanth จะน่ิมและไม่มีรสเปร้ียว จากการวเิคราะห์ทางเคมี
พบว่า Tragacanth Gum ประกอบด้วยกรด D-galacturonic, D-galactose, L-fucose, D-xylose, L-arabinose และ L-
rhamnose  เป็นที่เช่ือกนัว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์และมีคุณค่าส าหรับสมอง หัวใจ ไต หลอดเลือดและ ปอด 
ช่วยควบคุมอาการทอ้งผูก  มีตน้ก าเนิดมาจากภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวนัออกและเอเชียตะวนัตกเฉียงใต,้ เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต,้ อินเดีย, เวยีดนาม, Loas และมาเลเซีย นิยมใชท้านเพือ่ บ ารุงปอด, ความงาม น าท่านเดินทางผ่าน
ชม พระเจดีย์สุเล (Sule Pagada) (ถา้ตอ้งการเขา้ชม มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม  2 USD/PAX) องคพ์ระเจดียสู์งถึง157ฟุต ตั้งอยู่
ใจกลางกรุงยา่งกุง้สร้างอุทิศใหแ้ก่สุเลนตัหน่ึงในส่ีนตัที่เก่ียวขอ้งกบัต านานของพระมหาเจดียช์เวดากอง น าท่านชม 
พระเจดียโ์บตะตอง ซ่ึงเป็นเจดียท์ี่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่น าไปบรรจุในพระเจดียช์เวดากอง เม่ือพระ
เกศาธาตุได ้ถูกอญัเชิญขึ้นจากเรือ ไดน้ ามาประดิษฐานไวท้ี่พระเจดียโ์บตะตองแห่งน้ีก่อน พระเจดียแ์ห่งน้ีไดถู้ก 
ท าลายในระหวา่งสงครามโลกคร้ังที่2และไดรั้บการปฏิสงัขรณ์ขึ้นมาใหม่โดยมีความแตกต่างกบัพระเจดียท์ัว่ไปคือ
ออกแบบให้ใตฐ้านพระเจดียมี์โครงสร้างโปร่งให้คนเดินเขา้ไปภายในได้โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไวใ้นผอบ
ทองค าให้ผูค้นได้เขา้มากราบไหวม้องเห็นได้ชัดเจนส่วนผนังใตฐ้านเจดียไ์ด้น าทองค าและของมีค่าต่างๆที่มี
พุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์น าท่านสักการะขอพรจาก “เทพทนัใจ”(นัตโบโบย)ี ซ่ึงชาว
พม่าให้ความเคารพอยา่งมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเช่ือว่าอธิฐานส่ิงใดจะสมความปรารถนา จากนั้นน าท่านขอพร
จาก เทพกระซิบ น าคณะไปช็อปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซ่ึงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่ สุดของพม่าความ
หลากหลายของสินคา้ของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อญัมณี ทบัทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เคร่ืองเงิน เคร่ือง
หวายงานฝีมือเช่นผา้ปูโตะ๊ที่มีความสวยงามและราคาถูกมากผา้โสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พเิศษเมนูสลดักุง้มงักร เป็ดปักก่ิง ) 
 
 
 
 
 
 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัพระบารมี หรือ วดับารมี วดัเก็บพระเกศาของพระพทุธเจา้ ที่เช่ือวา่ยงัมีชีวติอยูจ่ริงดว้ย

องคพ์ระเกศาธาตุน้ีเม่ือน ามาวางบนมือจะสามารถเคล่ือนไหวไดอี้กทั้งไดช่ื้อวา่เป็นที่เก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตุไว้
มากที่สุดดว้ยไม่วา่จะเป็นของพระโมคาลาพระสารีบุตรและองคพ์ระอรหนัตต่์างๆ เชิญสกัการะพระเกศาธาตุของ
สมเด็จพระสมัมาพทุธเจา้กสัสปะซ่ึงเป็นพระพทุธเจา้องคท์ี่สามในกปัป์น้ีพร้อมชมความอศัจรรยข์องพระเกศาธาตุน้ี
ดว้ยพทุธานุภาพทรงขยบัพระองคไ์ปมาไดท้ั้งในน ้ าและบนบกและเป็นพพิธิภณัฑพ์ระธาตุใหญ่ที่สุดในพม่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านสกัการะ พระเขี้ยวแกว้และพระหินอ่อน (เจา๊ดอจี) ซ่ึงเป็นพระพทุธรูปที่แกะสลกัจากหินอ่อนที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน ้ าหนกัถึง 60 ตนั สูง 37 ฟุต แกะสลกัโดยช่างชาวเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงถือวา่เป็นช่างที่ฝีมือดี
ที่สุดของพม่าแลว้น าท่านชม ปางชา้งเผอืก ที่เป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผอืกตลอดทั้งตวัจ  านวน 3 เชือก 
ตอ้งตามคชลกัษณะของชา้งเผอืกทุกประการ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบนิ 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปรับประทาน LIGHT MEAL WITH MYANMAR TRADITIONAL FOOD ก่อนขึ้ น
เคร่ือง 

 
 
 
 

   
 
  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
21.00น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพมหานคร  โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239 
22.45น.  ถึงสนามบินโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่ิงพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้า  
 บริการรถVIP 
 แถมต่ิมซ า อาหารเชา้วนัแรกที่มาถึงพม่า 
 นอน โรงแรม 5 ดาว ทุกกรุ๊ปที่ Grand Mercure Yangon Golden Empire 
 แถม Seafood Buffet 1 ม้ือที่โรงแรมหา้ดาวที่เราพกั ฟรีเบียร์ไม่อั้น 
 แถมเมนูพเิศษ สลดักุง้มงักร เป็ดปักก่ิง 1 ม้ือ 

 
มีอีก  
 

 โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire มี WIFI ทีเ่ร็วและแรงที่สุดในพม่า 
 โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire มีหอ้งพกัที่หรูหราทีสุ่ด 
 โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire เป็นโรงแรมแห่งเดียวที่เสิร์ฟรังนก บ ารุงร่างกายให้ท่านในมือ้เช้า 

 

ไปพม่า 2 วนั ไม่เน้นน า้หนักกระเป๋า ตวัเบาๆ หิว้ขึน้เคร่ืองได้ตั้ง 7 กก. 
ท่านใดมีความประสงค์จะซ้ือน า้หนักกระเป๋าเพิม่ 

หากส่ังซ้ือ 20 กก. ก่อนเดนิทาง24ช่ัวโมง ราคา 990 บาท 
(990 THB)/1เที่ยวบนิ 
ไปกลบั (1980 THB) 

หากซ้ือหน้าเคาน์เตอร์ ตอนเช็คอนิ ซ้ือได้เพยีง 15 Kg 
(1100 THB)/1เที่ยวบิน 
ไปกลบั (2200 THB) 

 
 
 
 
 
 
 
 

**ราคาทัวร์ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่านตลอดทริป ** 
**ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย แลว้แต่ความพงึพอใจในการบริการของหวัหนา้ทวัร์** 

*** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล *** 
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้เดินทางจ านวน  15 ท่านขึน้ไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทาง 

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลีย่นแปลงราคา 

ส าคญัมาก!!! กรุณาอ่านและท าความเข้าใจ PASSPORT 
ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 



 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพ โดยสายการบิน NOK AIR (DD) 
 ค่ารถน าเที่ยวตลอดทริป         
 ค่ารักษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท  
 ค่าไกดแ์ละค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 5 ดาว หอ้งละ 2 ท่าน  
 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ  
แล้วจึงวางมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง *** 

 
ส่ิงที่ควรเตรียมไป 

สมัภาระส่วนตวั เช่น เส้ือแขนยาว, รองเทา้สวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ 
 

เอกสารในการเดินทาง 
พาสปอร์ต ที่มีอายเุหลือใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพ โดยสายการบิน NOK AIR (DD) 
 ค่ารถน าเที่ยวตลอดทริป         
 ค่ารักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท 
 ค่าไกดแ์ละค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาส าหรับคนต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์และทีวช่ีองพเิศษ

ของโรงแรม เป็นตน้ 



 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีหกั ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ 
 ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมประเทศค่ะ)  

 ทิปหัวหน้าทัวร์ตามแต่สินน ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในค่าทิปไกด์ คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ แต่ไม่ได้บังคบัค่ะ) 
 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

 ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 
(ช่วงเทศกาลมดัจ าท่านละ 10,000 บาท) 

 ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วนั ก่อนออกเดินทาง 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าเตม็จ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษทัฯ ตอ้งมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบั

ทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พกัต่างๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่า
มดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคนืค่าต๋ัวได้ เน่ืองจากเป็นนโยบายของสาย
การบิน 
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 คนขึ้นไป 
 ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน ้ ามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ ามนัเพิ่มตามความ

เป็นจริง 
 ตัว๋เคร่ืองบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั หรือ

เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู ้
เดินทางเป็นหลกั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน 
การเมือง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบตัิเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรัพยสิ์นสูญหายอัน
เน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวสิัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยูเ่หนือการควบคุม
ของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 



 

 กรณีที่ท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศที่ระบุไว ้ 
เน่ืองจากการครอครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีที่ท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้ งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 
 

 


