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รหัสโปรแกรม : 16183 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

พระนอนตาหวาน | วดังาทตัจี | วดัโกทตัจี | มหาเจดียช์เวดากอง | เจดียโ์บตะทาวน ์ (เทพทนัใจ) – เทพกระซบิ 
วดับารมี | วดัไจ๊กะส่าน | เจดียช์เวโพนพวิน | วดัไจ๊กะส่าน | วดัแม๊ะละม ุ 

สักการะพระมหาเจดยีเ์ชดากอง ไหว้พระแก้กรรม เปิดดวง  ณ เจดยีช์เวโพนวนิ   

เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 62  

พม่า แรงศรัทธา 2 วัน 1 คืน 
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ขอพร 2 มหาเทพทนัใจ ณ เจดยีโ์บตะทาวน ์และ เจดยีไ์จ๊กะส่าน 
อิม่อร่อยกับบุปเฟตช์าบู!! เมนูพเิศษ !! สลัดกุ้งมังกร และ เป็ดปักกิ่ง รสเริศ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง(สนามบนิมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40)-เจาทัตยี
(พระนอนตาหวาน)-วัดงาทตัจ-ีวัดโกทตัจ-ีเจดยีช์เวโพนพวิน-เจดยีช์เวดากอง 

06.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั 
ทา่นสามารถรบับรกิาร ณ หอ้งรบัรองของสากสายการบินบางกอกแอรเ์วยผ์ูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศบริเวณชัน้ 3 ตรงขา้ม
กบัประตขูึน้เครือ่งหมายเลขD7 

เร่ิมต้นเพยีง 7,555.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)-ยา่งกุง้(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40)-เจาทตัยี(พระนอนตาหวาน)-วดังาทตัจี-วดัโกทตัจี-
เจดียช์เวโพนพวิน-เจดียช์เวดากอง 

วนัท่ี 2. เจดียโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)-เทพกระซิบ-วดับารม-ีไจ๊กะสา่น-ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต-วดัแม๊ะละม(ุสนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบิน
สวุรรณภมูิ) (PG704 : 18.20-20.15) 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงยา่งกุง้ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG701 
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินที่เมียนมารช์า้กว่า

ประเทศไทยครึง่ชั่วโมง) 
 หลงัจากนัน้นาํท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Chauk Htat Gyi) (พระนอนตาหวาน) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความ

สวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า  ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลว้นเป็นมิ่งมงคลสูงสุด  
ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระ
บาทมีลกัษณะซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบัศิลปะของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้นาํทา่นเดินทางสู ่วัดงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda)  ซึ่งมีพระพทุธรูปองคใ์หญ่ คือหลวงพ่องาทตัจี แปลว่า หลวงพ่อที่
สงูเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย ์เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่อง
ประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายตา่งๆ จาํลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครื่องสมยัยะตะนะ
โบง (สมยัมณัฑะเลย)์ 
 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้นาํท่านนมสัการ พระโกทัตจี (Koe Htat Kyee Buddh) พระพทุธรูปในอิริยาบถนั่งสมาธิที่ใหญ่ที่สดุในย่างกุง้  สงูถึง 72 

ฟุต ชนะ   คาํว่า “โก” ในภาษพม่า แปลว่าเกา้ หมายถึงความเจริญกา้วหนา้ วดัโกทตัจี มีทัง้หมด 9 ชัน้ มงุดว้ยหลงัคา 9 ยอด ทัง้
สองขา้งของทางเขา้มีรูปป้ัน กบยกัษ์ และ ง ูตามตาํนานกลา่ววา่ “กบยกัษ์กินง”ู เช่ือกนัวา่เป็นสญัลกัษณ ์“แหง่ชยัชนะ” สถานท่ีแหง่
นีจ้ึงเป็นท่ีนิยมในการขอพระเรือ่งชยัชนะในดา้นตา่งๆใหก้บัตวัเอง  
วิธีการขอพร ทา่นสาราถขอพรได1้ขอ้ อธิษฐานแลว้นบัลกูประคาํ 9 รอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
นาํทา่นสกัการะ เจดียช์เวโพนพวิน (Shwe Bonepwin)  เจดียแ์กก้รรม เปิดดวง  เสรมิดวง ตามตาํนานกลา่วว่า มีพ่อคา้ 2 พี่นอ้ง 
ไดอ้ญัเชิญพระเกศาธาตุจากประเทศอินเดีย เพื่อสรา้งเจดียช์วดากอง ในระหว่างทางไดห้ยดุพกั ณ บริเวณ เจดียช์เวโพนพวินใน
ปัจจุบนั ไดเ้กิดแสงประกายทองออกมาปริเวณดงักลา่ว จึงไดอ้ญัเชิญสรา้งองคเ์จดียข์ึน้มา ตามความเช่ือผูม้ีจิตรศรทัธานิยมมา
กราบไหวบ้ชูาเพื่อปรบัดวง เสรมิดวง ใหด้ียิ่งขึน้    
 
 
 
 
 
 
 

 นาํทา่นสกัการะ พระมหาเจดียช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ูบ่า้นคูเ่มืองพมา่ เป็นเจดียท์องคาํที่งดงาม ตัง้เดน่เป็นสง่าอยูก่ลางเมือง
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ยา่งกุง้ มีความสงู 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบษุราคมัอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียช์เวดากองมีทองคาํโอบ
หุม้อยูน่ ํา้หนกัถึง 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพมา่ จะใชท้องคาํแทต้ีเป็นแผน่ปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองคาํที่ใชใ้นการก่อสรา้ง
และซอ่มแซมพระมหาเจดียแ์หง่นีม้ากมายมหาศาลกวา่ทองคาํที่เก็บอยูใ่นธนาคารชาติองักฤษเสยีอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์าย
ลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ นบัรอ้ยองค ์มีซุม้ประตสูีด่า้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์
พระมหาเจดียไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จาํนวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจาํปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 5 มหา
บชูาสถานสงูสดุของพมา่ ซึง่มีทัง้ผูค้นชาวพมา่ และชาวตา่งชาติพากนัสกัการะทัง้กลางวนัและกลางคืนอยา่งไมข่าดสาย ณ ท่ีแห่งนี ้
มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยา่งนา่อศัจรรย ์ไมว่า่จะเป็นความงามของวหิารทิศที่ทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้น
เป็นชัน้ๆ ที่เรยีกวา่ พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดีย ์ภายในประดิษฐานพระประธานสาํหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 
 

วันเกิด อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคนื ศุกร ์ เสาร ์
สัตวส์ัญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหาง พญานาค 

 
คาํสวดบูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจาํคนเกิดปีมะเมีย (มา้) มคีาํสวดบชูาดงันี ้
ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  
ทุติยงั  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ตะติยงั  กัสสะปัง  พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ   จะตุตถงั  โค
ตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ปัญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  ธาตุโย อะหัง วันทามิทูระโต  
ฯ 
 
 
 
 

  

  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต ์อร่อยเต็มอิ่มกับสุกีห้ม้อไฟและเคร่ืองดื่มหลากหลายชนิด 

 
 
 
 
 
 
 

ที่พกั นาํคณะเขา้สูท่ี่ พกั Summit Parkview Hotel หรอืเทียบเทา่ (ระดบั 4 ดาว) 
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วันที ่2 
เจดียโ์บตะทาวน(์เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-วัดบารมี-ไจ๊กะส่าน-ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต-วัดแม๊ะ
ละมุ(สนามบนิมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-20.15) 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
 นมสัการ เจดียโ์บตะทาวนซ่ึ์งโบตะทาวน ์แปลวา่ เจดียน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บตะทาวนน์ีแ้ละทรงนาํพระเกศธาต ุ

ไว ้1 เสน้ ก่อนที่จะนาํไปบรรจทุี่เจดียช์เวดากองและเจดียส์าํคญัอื่นๆ เมื่อเดินเขา้ไปในเจดียส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่าง
ใกลชิ้ด  นอกจากนีย้ังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็น
พระพทุธรูปปางมารวิชยัที่มีลกัษณะงดงามยิ่งนกั ตามประวตัิว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวงัมณัฑะเลย ์ครัง้เมื่อพม่าตกเป็น
อาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลือ่นยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑก์ลัป์กตัตาในอินเดีย ทาํใหร้อดพน้จากระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรที่
ถลม่พระราชวงัมณัฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรูปองคน์ีถ้กูจดัแสดงที่พิพิธภณัฑว์ิกตอเรียและแอลเบิรต์  และดา้นซา้ยมือจะ
เป็นรูปป้ัน นัตโบโบย ีหรอื เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยที่เช่ือว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแลว้จะสม
ปรารถนาทนัใจจากนัน้นาํทา่น 

 สกัการะ เทพกระซิบ “อะมาดอวเ์ม๊ียะ”ตามตาํนานกลา่ววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้
รกัษาศีล ไมย่อมกินเนือ้สตัวจ์นเมื่อสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนตัซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การบชูานัน้จะตอ้งกระซิบขอ
พรที่ขา้งหูเบาๆ และบูชาดว้ยมะพรา้ว  กลว้ยนากที่เขาจัดไวเ้ป็นชุดแลว้ นอกจากนีย้งันิยมบูชาดว้ยนํา้นม และขา้วตอก รวมทัง้
ดอกไม ้ ซึง่มกัจะเป็นดอกมหาหงส ์ท่ีคนพมา่นิยมใชบ้ชูาพระกนัทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้นาํทา่นเดินทางสู ่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) สกัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้องคพ์ระเกศาธาต ุเมื่อนาํมาวางบนจาน
แกว้ จะสามารถเคลือ่นไหวได ้และที่วดัยงัเป็นท่ีเก็บพระบรมสารรีกิธาตขุองพระโมคาลา พระสารบีตุร และพระอารหนัตอ์ีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาํทา่นเขา้สู ่เจดียไ์จ๊กะส่าน (Kyaikkasan Pagoda) เจดียเ์ก่าแก่อีกแหง่หนึง่ของเมืองยา่งกุง้ เจดียอ์งคน์ีส้รา้งมาแลว้ 2 พนักว่าปี 
โดยกษัตรยิช์าวอินเดีย ซึง้เป็นกษัตริยใ์นยคุเดียวกบัพระเจา้อโศกมหาร ภายในองคพ์ระเจดยบ์รรจุพระเกศาของพระพทุธเจา้และ
พระธาตุส่วนอื่นๆ 32 องค ์ตามตาํนาน ในสมัยที่เมืองย่างกุ้ง ไดก้ลายเป็นเมืองรา้ง มียักษ์สองพี่นอ้ง ช่ือ “นองดอ องคพ์ี่ และ 

“นยีดอ”องคน์อ้ง ทาํหนา้ที่คุม้คลองรกัษาองคพ์ระเกศาธาตแุละพระธาตทุี่บรรจุไว ้ณ เจดียไ์จ๊กะสา่นแห่งนีไ้วจ้นถึงปัจจุบนั และ
เจดียไ์จ๊กะสา่นแหง่นีย้งัมี องคเ์ทพทนัใจไจ๊กะสาสนที่สามารถขอพรทา่นได ้เทพทนัใจที่น่ีลกัษณะใบหนา้ที่ยิม้แยม้ ดใูจดี จึงเป็นอีก
1สถานท่ี ท่ีผูม้ีจิตรศรทัธาชาวเมียรม์ารน์ิยมมาขอพรมากอีกแหง่หนึง่ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พิเศษ!!เมนูเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกร) 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย 
 

จากนัน้นาํท่านเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองที่ ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต (Bogyoke Aung San Market) ซึ่งสรา้งเมื่อครัง้พม่ายงัคงเป็น
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซือ้สินค้าที่ระลึกพืน้เมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก 
พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทรแ์ละ
วันหยุดสงกรานต)์ 
จากนัน้นาํท่านเขา้ชม วัดแม๊ะละมุ (Mae lamu Pagoda)  “แม๊ะละมุ” เป็นพระนามของพระมารดาของพระเจา้โอคาลาปะ 
(Okkalapa) กษัตรยิผ์ูส้รา้งพระมหาเจดียช์เวดากอง  ภายในบรเิวณวดัแม๊ะละมแุหง่นีม้ีพระพทุธรูปหลากหลายปางมีอายหูลายสิบ
ปีใหท้่านไดบู้ชาสกัการะ และมีการจาํลองพุทธประวัติขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ท่านสามารถร่วมบุญถวายแผ่น
กระเบือ้งไดท้ี่วดัแหง่นี ้ ตามความเช่ือ การรว่มบญุถวายกระเบื่อง ผลบญุกศุลจะช่วยเสรมิดวงตาํแหน่งหนา้ที่การงานและการสรา้ง
หลกัปักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมควรแก่เวลา นาํทา่นเดินทางสู ่ยา่งกุง้(สนามบินมิงกาลาดง) เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
18.20 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG704 (มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
20.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : พม่า แรงศรัทธา 2 วัน 1 คนื BY PG 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 
พักเดี่ยว 

วนัท่ี 18-19 ต.ค.62 7,555 7,555 7,555 1,500 

วนัท่ี 25-26 ต.ค.62 7,555 7,555 7,555 1,500 

วนัท่ี 26-27 ต.ค.62 7,999 7,999 7,999 1,500 

วนัท่ี 08-09 พ.ย.62 7,999 7,999 7,999 1,500 

วนัท่ี 15-16 พ.ย.62 7,999 7,999 7,999 1,500 

วนัท่ี 22-23 พ.ย.62 7,999 7,999 7,999 1,500 

วนัท่ี 29-30 พ.ย.62 7,999 7,999 7,999 1,500 

วนัท่ี 04-05 ธ.ค.62 7,999 7,999 7,999 1,500 

วนัท่ี 13-14 ธ.ค.62 7,999 7,999 7,999 1,500 

วนัท่ี 20-21 ธ.ค.62  7,999 7,999 7,999 1,500 

***ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ชาํระเงินเต็มจาํนวนคา่ทวัร ์โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อทาํการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสอืเดินทาง(PASSPORT) 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิเช่นคา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ที่สั่งพิเศษ(มินิบาร,์ นํา้ดื่ม, บหุรี่, เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), คา่

โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, คา่นํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่กาํหนด,  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่ง
การเดินทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศพมา่สาํหรบัหนงัสอืเดินทางตา่งชาตแิละผูถื้อเอกสารตา่งดา้วตอ้งยื่นวีซา่เขา้
ประเทศพมา่มีคา่ธรรมเนยีม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วีซา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยื่น
วีซา่ 5-7 วนัทาํการ ยกเวน้ หนงัสอืเดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยื่นวซี่า 

4. คา่หอ้งพกัเดีย่วตามอตัรา 
5. คา่นาํกลอ้งถา่ยรูป และกลอ้งวีดโีอเขา้วดั 
6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมคัคเุทศก)์ 
8. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
9. ค่าทิปมัคคุเทศกท์้องถิน่และทปิพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
10. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดท้ั้งนี้ขึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคาํนึงถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาํคัญ*** 
 

หมายเหต ุ: สาํหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดินทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไ์ด้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพาํนักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซ่ึงจะมี

ผลบังคับใชต้ั้งแต่วนัที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายืน่วีซ่าเข้าออกปกติอกี 

ทางทวัรจ์ะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พาํนกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัติดวีซา่ไมต่ ํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองที่นั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจาํนวันคา่ทวัร ์ 
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจาํนวันคา่ทวัร ์
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งนาํไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจาํตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจาํมาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจาํตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ํ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(สาํหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสง่เอกสารก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนัทาํการ 

-หนงัสอืเดินทาง (Passport)  
-ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
-หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จาํนวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน , สติก๊เกอรใ์ชไ้มไ่ด)้
และกรุณาเขียนเบอรต์ิดตอ่-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอรต์ตา่งชาติที่เดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัใหแ้นบ
มาในเลม่พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีที่มีพาสปอรต์เลม่เก่าและซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพื่อป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกิดการสญูหายทาง
บรษัิทจะไมร่บัผิดชอบในทกุกรณี ** 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เตมิได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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หมายเหตุ : 
 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
 2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
 4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาํสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
 5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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