
1 พมา่ ชยัชนะ ไหว้พระ 9 วดั พกัหรู 5ดาว  2 วนั 1 คืน BY PG                                                        [GQ1RGN-PG003] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระนอนตาหวาน | วดังาทตัจี | วดัโกทตัจี | มหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์  (เทพทนัใจ) – เทพกระซบิ 
วดับารมี | วดัไจ๊กะส่าน |  เจดีย์ชเวโพนพวิน | วดัแม๊ะละม ุ 

สักการะพระมหาเจดีย์เชดากอง เสริมสริิมงคล ขอพรด้านชัยชนะ ณ วัดพระโกทัตจี  
ไหว้พระแก้กรรม เปิดดวง  ณ เจดีย์ชเวโพนวนิ   

ขอพร 2 มหาเทพทนัใจ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ และ เจดีย์ไจ๊กะส่าน 
พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว  

อิ่มอร่อยกับบุปเฟต์ชาบู!! เมนูพเิศษ !! สลัดกุ้งมังกร และ เป็ดปักกิ่ง รสเริศ  
 

 

 

 

 

 

เดนิทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63  

เร่ิมต้นเพียง 7,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)-ยา่งกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40)-เจาทตัยี(พระนอนตาหวาน)-วดังาทตัจี-วดัโกทตัจี-
เจดีย์ชเวโพนพวิน-เจดีย์ชเวดากอง 

วนัท่ี 2. เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทนัใจ)-เทพกระซิบ-วดับารม-ีไจ๊กะสา่น-เลอืกซือ้สนิค้าของฝากที่MCV-วดัแม๊ะละม(ุสนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ
(สนามบินสวุรรณภมู)ิ (PG704 : 18.20-20.15) 

 

พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พกัหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ ง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40)-
เจาทตัยี(พระนอนตาหวาน)-วัดงาทตัจี-วัดโกทตัจี-เจดีย์ชเวโพนพวิน-เจดีย์ชเวดากอง 

06.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ 
ทา่นสามารถรับบริการ ณ ห้องรับรองของสากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ผู้ โดยสารขาออกระหวา่งประเทศบริเวณชัน้ 3 ตรงข้าม
กบัประตขูึน้เคร่ืองหมายเลขD7 

08.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงยา่งกุ้ง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG701 
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถ่ินที่เมียนมาร์ช้ากว่า

ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) 
 หลงัจากนัน้น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี Chauk Htat Gyi (พระนอนตาหวาน) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความ

สวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า   ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง  อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด  
ประกอบด้วยลายลกัษณธรรมจกัรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอฎัจตุรสตกมงคล 108 ประการ พระ
บาทมีลกัษณะซ้อนกนัซึง่แตกตา่งกบัศิลปะของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ วัดงาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda  ซึ่งมีพระพทุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทตัจี แปลว่า หลวงพ่อที่
สงูเท่าตึก 5 ชัน้ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์ เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ือง
ประกอบด้านหลงัจะเป็นไม้สกัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายตา่งๆ จ าลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะ
โบง (สมยัมณัฑะเลย์) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านนมสัการ พระโกทัตจี Koe Htat Kyee Buddh พระพทุธรูปในอิริยาบถนัง่สมาธิที่ใหญ่ที่สดุในย่างกุ้ ง  สงูถึง 72 

ฟตุ ชนะ   ค าวา่ “โก” ในภาษพมา่ แปลวา่เก้า หมายถึงความเจริญก้าวหน้า วดัโกทตัจี มีทัง้หมด 9 ชัน้ มงุด้วยหลงัคา 9 ยอด ทัง้
สองข้างของทางเข้ามีรูปปัน้ กบยกัษ์ และ ง ูตามต านานกลา่วว่า “กบยกัษ์กินงู” เช่ือกนัว่าเป็นสญัลกัษณ์ “แห่งชยัชนะ” สถานที่
แหง่นีจ้ึงเป็นท่ีนิยมในการขอพระเร่ืองชยัชนะในด้านตา่งๆให้กบัตวัเอง  
วิธีการขอพร ทา่นสาราถขอพรได้1ข้อ อธิษฐานแล้วนบัลกูประค า9รอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าทา่นสกัการะ เจดีย์ชเวโพนพวิน Shwe Bonepwin  เจดีย์แก้กรรม เปิดดวง  เสริมดวง ตามต านานกลา่ววา่ มีพอ่ค้า 2 พี่น้อง 
ได้อญัเชิญพระเกศาธาตจุากประเทศอินเดีย เพื่อสร้างเจดีย์ชวดากอง ในระหว่างทางได้หยดุพกั ณ บริเวณเจดีย์ชเวโพนพวินใน
ปัจจบุนั ได้เกิดแสงประกายทองออกมาปริเวณดงักลา่ว จึงได้อญัเชิญสร้างองค์เจดีย์ขึน้มา ตามความเช่ือผู้มีจิตรศรัทธานิยมมา
กราบไหว้บชูาเพื่อปรับดวง เสริมดวง ให้ดียิ่งขึน้    
 
 
 
 
 
 
 

 น าทา่นสกัการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองค าที่งดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลาง
เมืองย่างกุ้ ง มีความสงู 109 เมตร ประดบัด้วยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบษุราคมัอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมี
ทองค าโอบหุ้มอยูน่ า้หนกัถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพมา่ จะใช้ทองค าแท้ตีเป็นแผน่ปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากนัว่าทองค าที่ใช้
ในการก่อสร้างและซอ่มแซมพระมหาเจดีย์แหง่นีม้ากมายมหาศาลกวา่ทองค าที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติองักฤษเสียอีก  รอบๆฐาน
พระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เลก็ๆ นบัร้อยองค์ มีซุ้มประตสูีด้่าน ยอดฉตัรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอย
มากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจ้าจ านวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย 
และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า ซึ่งมีทัง้ผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากนัสกัการะทัง้กลางวนัและกลางคืน
อย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนีม้ีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอศัจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท าเป็นศาลาโถง
ครอบด้วยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชัน้ๆ ที่เรียกวา่ พยาธาต ุรายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับให้
ประชาชนมากราบไหว้บชูา 
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วันเกิด อาทติย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

 
ค าสวดบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจ าคนเกิดปีมะเมีย (ม้า) มคี าสวดบชูาดงันี ้
ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  
ทุติยงั  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ตะติยัง  กัสสะปัง  พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ   จะตุตถัง  
โคตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ปัญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  ธาตุโย อะหัง วันทามิทู
ระโต  ฯ 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูชาบูบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิ่มกับสุกีห้ม้อไฟและเคร่ืองดื่มหลากหลายชนิด 

 
 
 
 
 
 
 

ที่พกั น าคณะเข้าสูท่ี่ พกั Grand Mercure Yangon หรือเทียบเทา่ (ระดบั 5 ดาว) 
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วันที่ 2 
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-วัดบารมี-ไจ๊กะส่าน-เลือกซือ้สินค้าของฝากที่
MCV-วัดแม๊ะละมุ(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-
20.15) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 นมสัการ เจดีย์โบตะทาวน์ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นีแ้ละทรงน าพระเกศ

ธาต ุไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะน าไปบรรจทุี่เจดีย์ชเวดากองและเจดย์ีส าคญัอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดย์ีสามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุด้
อย่างใกล้ชิด  นอกจากนีย้งัมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็น
พระพทุธรูปปางมารวิชยัที่มีลกัษณะงดงามยิ่งนกั ตามประวตัิวา่เคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวงัมณัฑะเลย์ ครัง้เมื่อพม่าตกเป็น
อาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลือ่นย้ายไปยงัพิพิธภณัฑ์กลัป์กตัตาในอินเดีย ท าให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพนัธมิตร
ที่ถลม่พระราชวงัมณัฑะเลย์ ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรูปองค์นีถ้กูจดัแสดงที่พิพิธภณัฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และด้านซ้ายมือ
จะเป็นรูปปัน้ นัตโบโบย ีหรือ เทพทันใจ ซึง่ชาวพมา่รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บชูา ด้วยที่เช่ือวา่เมื่ออธิษฐานสิง่ใดแล้วจะ
สมปรารถนาทนัใจจากนัน้น าทา่น 

 สกัการะ เทพกระซิบ “อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกลา่วว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพทุธศาสนาอย่างแรง
กล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนือ้สตัว์จนเมื่อสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนตัซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนัมานานแล้ว  การบชูานัน้จะต้อง
กระซิบขอพรที่ข้างหเูบาๆ และบชูาด้วยมะพร้าว  กล้วยนากที่เขาจดัไว้เป็นชดุแล้ว นอกจากนีย้งันิยมบชูาด้วยน า้นม และข้าวตอก 
รวมทัง้ดอกไม้  ซึง่มกัจะเป็นดอกมหาหงส์ ที่คนพมา่นิยมใช้บชูาพระกนัทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) สกัการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าองค์พระเกศาธาตุ เมื่อน ามาวางบน
จานแก้ว จะสามารถเคลือ่นไหวได้ และที่วดัยงัเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตขุองพระโมคาลา พระสารีบตุร และพระอารหนัต์อีก
ด้วย 
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กลางวนั 

น าทา่นเข้าสู ่เจดีย์ไจ๊กะส่าน Kyaikkasan Pagoda เจดีย์เก่าแก่อีกแหง่หนึง่ของเมอืงยา่งกุ้ง เจดีย์องค์นีส้ร้างมาแล้ว 2 พนักวา่ปี 

โดยกษัตริย์ชาวอินเดีย ซึง้เป็นกษัตริย์ในยคุเดียวกบัพระเจ้าอโศกมหาร ภายในองค์พระเจดย์บรรจพุระเกศาของพระพทุธเจ้าและ

พระธาตสุ่วนอื่นๆ 32 องค์ ตามต านาน ในสมยัที่เมืองย่างกุ้ ง ได้กลายเป็นเมืองร้าง มียกัษ์สองพี่น้อง ช่ือ “นองดอ องค์พี่ และ 

“นยีดอ”องค์น้อง ท าหน้าที่คุ้มคลองรักษาองค์พระเกศาธาตแุละพระธาตทุี่บรรจุไว้ ณ เจดีย์ไจ๊กะสา่นแห่งนีไ้ว้จนถึงปัจจุบนั และ

เจดีย์ไจ๊กะสา่นแหง่นีย้งัมี องค์เทพทนัใจไจ๊กะสาสนที่สามารถขอพรท่านได้ เทพทนัใจที่นี่ลกัษณะใบหน้าที่ยิม้แย้ม ดใูจดี จึงเป็น

อีก1สถานท่ี ที่ผู้มีจิตรศรัทธาชาวเมียร์มาร์นิยมมาขอพรมากอีกแหง่หนึง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พิเศษ!!เมนูเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกร) 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย 
 

น าทกุท่านเลือกเข้าชมเลือกซือ้สินค้าของฝากจากพม่าที่  MCV  หรือ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต (Bogyoke Aung San Market) ซึ่ง
สร้างเมื่อครัง้พมา่ยงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ ให้ทา่นได้เลอืกชมและเลอืกซือ้สนิค้าที่ระลกึพืน้เมืองมากมายในราคา
ถกู เช่น ไม้แกะสลกั พระพทุธรูปไม้หอมแกะสลกั แปง้ทานาคา ผ้าปักพืน้เมือง เคร่ืองเงิน ไขม่กุ และหยกพมา่ (ตลาดสก๊อตปิดทกุ
วนัจนัทร์และวนัหยดุสงกรานต์) 
จากนัน้น าท่านเข้าชม วัดแม๊ะละมุ Mae lamu Pagoda  “แม๊ะละม”ุ เป็นพระนามของพระมารดาของพระเจ้าโอคาลาปะ 
(Okkalapa) กษัตริย์ผู้สร้างพระมหาเจดีย์ชเวดากอง  ภายในบริเวณวดัแม๊ะละมแุห่งนีม้ีพระพทุธรูปหลากหลายปางมีอายหูลาย
สบิปีให้ทา่นได้บชูาสกัการะ และมีการจ าลองพทุธประวตัิขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ท่านสามารถร่วมบญุถวายแผ่น
กระเบือ้งได้ที่วดัแห่งนี ้ ตามความเช่ือ การร่วมบุญถวายกระเบื่อง ผลบญุกุศลจะช่วยเสริมดวงต าแหน่งหน้าที่การงานและการ
สร้างหลกัปักฐาน 
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 สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทางสู ่ยา่งกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
18.20 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG704 (มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
20.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน BY PG 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยว 

วนัท่ี 21-22 ธ.ค.62 8,555 8,555 8,555 1,500 

วนัท่ี  10-11 ม.ค. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 

วนัท่ี  11-12 ม.ค. 63 7,999 7,999 7,999 1,500 

วนัท่ี  17-18 ม.ค. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 

วนัท่ี  18-19 ม.ค. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 

วนัท่ี  24-25 ม.ค. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 

วนัท่ี  25-26 ม.ค. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 

วนัท่ี  01-02 ก.พ. 63 7,999 7,999 7,999 1,500 

วนัท่ี  08-09 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 

วนัท่ี  09-10 ก.พ. 63 10,999 10,999 10,999 1,500 

วนัท่ี  14-15 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 

วนัท่ี  15-16 ก.พ. 63 9,999 9,999 9,999 1,500 

วนัท่ี  21-22 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 

วนัท่ี  22-23 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 

วนัท่ี  28-29 ก.พ. 63 10,999 10,999 10,999 1,500 

วนัท่ี  06-07 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 

วนัท่ี  07-08 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 

วนัท่ี  13-14 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 

วนัท่ี  14-15 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 

วนัท่ี  20-21 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 

วนัท่ี  21-22 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 

วนัท่ี  27-28 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 

วนัท่ี  28-29 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 
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***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินเต็มจ านวนคา่ทวัร์ โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะ
ทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
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9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง(PASSPORT) 
2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิเช่นคา่อาหาร, คา่เคร่ืองดืม่ที่สัง่พิเศษ(มินิบาร์, น า้ดื่ม, บหุร่ี, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), คา่

โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ก าหนด,  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่ง
การเดินทางเป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศพมา่ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งชาตแิละผู้ ถือเอกสารตา่งด้าวต้องยื่นวีซา่เข้า
ประเทศพมา่มีคา่ธรรมเนยีม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บริการยืน่วีซา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใช้ระยะเวลาในการยื่น
วีซา่ 5-7 วนัท าการ ยกเว้น หนงัสอืเดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลปิปินส์ ไมต้่องยื่นวซีา่ 

4. คา่ห้องพกัเดีย่วตามอตัรา 
5. คา่น ากล้องถา่ยรูป และกล้องวีดโีอเข้าวดั 
6. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (แล้วแตค่วามพงึพอใจในการบริการของมคัคเุทศก์) 
8. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
9. ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและทปิพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถงึผลประโยชน์ 

และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
 

หมายเหต ุ: ส าหรับผู้ เดินทางที่อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บตุรเดินทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซึ่งจะมี

ผลบังคับใช้ตัง้แต่วนัที่ 11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมกีารเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอกี 

ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 
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2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย เต็มจ านวันคา่ทวัร์  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย เต็มจ านวันคา่ทวัร์ 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  
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7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิี่ไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสง่เอกสารก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 10 วนัท าการ 

-หนงัสอืเดินทาง (Passport)  
-ต้องมีอายกุารใช้งานเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
-หนงัสอืเดินทาง ต้องมีหน้าเหลอืส าหรับประทบัวีซา่อยา่งน้อย 4 หน้า 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสหีน้าตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใช้รูปสพีืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไมไ่ด้)
และกรุณาเขียนเบอร์ติดตอ่-อาชีพไว้ด้านหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตตา่งชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัให้แนบ
มาในเลม่พาสปอร์ตด้วย 

**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเลม่เก่าและซอง(ปก)ไมต้่องแนบมาเพื่อป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสญูหายทาง
บริษัทจะไมรั่บผิดชอบในทกุกรณี ** 

 
 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเตมิได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเตมิ 
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หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
 2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
 4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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