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

สักการะพระมหาเจดียเ์ชดากอง ไหว้พระแก้กรรม เปิดดวง  ณ เจดียช์เวโพนวิน   
ขอพร 2 มหาเทพทนัใจ ณ เจดียโ์บตะทาวน ์และ เจดียไ์จ๊กะส่าน 

อ่ิมอร่อยกับบุปเฟตช์าบู!! เมนูพิเศษ !! สลัดกุ้งมังกร และ เป็ดปักก่ิง รสเริศ 

 

เดนิทาง กันยายน – ธันวาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 7,555.- 

พม่า แรงศรัทธา 2 วัน 1 คืน 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-ย่างกุ้ง(สนามบนิมงิกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40)-เจาทตัยี
(พระนอนตาหวาน)-วัดงาทตัจี-วัดโกทตัจี-เจดยีช์เวโพนพวิน-เจดยีช์เวดากอง 

06.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั 
ท่านสามารถรบับริการ ณ หอ้งรบัรองของสากสายการบินบางกอกแอรเ์วยผ์ูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศบริเวณชัน้ 3 ตรงขา้ม
กบัประตขูึน้เครื่องหมายเลขD7 

08.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงย่างกุง้ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบนิท่ี PG701 
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ่นท่ีเมียนมารช์า้กว่า

ประเทศไทยครึง่ชั่วโมง) 
 หลังจากนั้นน าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Chauk Htat Gyi) (พระนอนตาหวาน) ซึ่งเป็นพระนอนท่ีมีความ

สวยงามท่ีสุดและดวงตาสวยท่ีสุดของประเทศพม่า  ท่ีบริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด  
ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัรขา้งละองคใ์นบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจตุรสตกมงคล 108 ประการ พระ
บาทมีลกัษณะซอ้นกนัซึ่งแตกตา่งกบัศลิปะของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่วัดงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda)  ซึ่งมีพระพทุธรูปองคใ์หญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อท่ี

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-ย่างกุง้(สนามบนิมงิกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40)-เจาทตัยี(พระนอนตาหวาน)-วดังาทตัจี-วดัโกทตัจี-
เจดียช์เวโพนพวนิ-เจดียช์เวดากอง 

วนัท่ี 2. เจดียโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)-เทพกระซิบ-วดับารมี-ไจ๊กะสา่น-ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต-วดัแม๊ะละม(ุสนามบนิมงิกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบนิ
สวุรรณภมู)ิ (PG704 : 18.20-20.15) 
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สงูเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีแกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่อง
ประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายตา่งๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมยัยะตะนะ
โบง (สมยัมณัฑะเลย)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านนมสัการ พระโกทัตจี (Koe Htat Kyee Buddh) พระพทุธรูปในอิริยาบถนั่งสมาธิท่ีใหญ่ท่ีสดุในย่างกุ้ง  สงูถึง 72 

ฟุต ชนะ   ค  าว่า “โก” ในภาษพม่า แปลว่าเกา้ หมายถึงความเจริญกา้วหนา้ วดัโกทัตจี มีทัง้หมด 9 ชัน้ มงุดว้ยหลงัคา 9 ยอด ทัง้
สองขา้งของทางเขา้มีรูปป้ัน กบยักษ ์และ งู ตามต านานกลา่ววา่ “กบยกัษก์ินง”ู เช่ือกนัวา่เป็นสญัลกัษณ ์“แห่งชยัชนะ” สถานท่ีแห่ง
นีจ้ึงเป็นท่ีนิยมในการขอพระเรื่องชยัชนะในดา้นตา่งๆใหก้บัตวัเอง  
วธีิการขอพร ท่านสาราถขอพรได1้ขอ้ อธิษฐานแลว้นบัลกูประค า 9 รอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
น าท่านสกัการะ เจดียช์เวโพนพวนิ (Shwe Bonepwin)  เจดียแ์กก้รรม เปิดดวง  เสรมิดวง ตามต านานกลา่ววา่ มีพ่อคา้ 2 พ่ีนอ้ง 
ไดอ้ัญเชิญพระเกศาธาตุจากประเทศอินเดีย เพ่ือสรา้งเจดียช์วดากอง ในระหว่างทางไดห้ยุดพัก ณ บริเวณเจดียช์เวโพนพวินใน
ปัจจุบนั ไดเ้กิดแสงประกายทองออกมาปรเิวณดงักล่าว จึงไดอ้ัญเชิญสรา้งองคเ์จดียข์ึ ้นมา ตามความเช่ือผูมี้จิตรศรทัธานิยมมา
กราบไหวบ้ชูาเพ่ือปรบัดวง เสรมิดวง ใหด้ียิ่งขึน้    
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 น าท่านสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ูบ่า้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดียท์องค าท่ีงดงาม ตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่กลางเมือง
ย่างกุง้ มีความสงู 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เมด็ ทบัทิม นิล และบุษราคมัอีก 2,317 เมด็  มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบ
หุม้อยู่น  า้หนกัถึง 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพมา่ จะใชท้องค าแทต้ีเป็นแผน่ปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ ว่ากนัวา่ทองค าท่ีใชใ้นการก่อสรา้ง
และซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนีม้ากมายมหาศาลกวา่ทองค าท่ีเก็บอยู่ในธนาคารชาติองักฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์าย
ลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ นบัรอ้ยองค ์มีซุม้ประตส่ีูดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์
พระมหาเจดียไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหา
บชูาสถานสงูสดุของพมา่ ซึ่งมีทัง้ผูค้นชาวพมา่ และชาวต่างชาตพิากันสกัการะทัง้กลางวนัและกลางคืนอย่างไมข่าดสาย ณ ท่ีแห่งนี ้
มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอย่างน่าอศัจรรย ์ไมว่า่จะเป็นความงามของวหิารทิศท่ีท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้น
เป็นชัน้ๆ ท่ีเรียกวา่ พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดีย ์ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 
 

วันเกิด อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน ศุกร ์ เสาร ์
สัตวสั์ญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหาง พญานาค 

 
ค าสวดบูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจ าคนเกิดปีมะเมีย (มา้) มีค  าสวดบชูาดงันี ้
ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัสสะต ิ 
ทุตยิัง  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะต ิ ตะตยิัง  กัสสะปัง  พุทธะจวีะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะต ิ  จะตุตถัง  โค
ตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะต ิ ปัญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  ธาตุโย อะหัง วันทามิทูระโต  
ฯ 
 
 
 
 

  

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต ์อร่อยเตม็อิ่มกับสุกีห้ม้อไฟและเคร่ืองดืม่หลากหลายชนิด 

 
 
 
 
 
 
 

ทีพั่ก น าคณะเขา้สูท่ี่ พกั Summit Parkview Hotel หรือเทียบเท่า (ระดบั 4 ดาว) 
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วันที ่2 
เจดียโ์บตะทาวน(์เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-วัดบารมี-ไจ๊กะส่าน-ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต-วัดแม๊ะ
ละมุ(สนามบนิมงิกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (PG704 : 18.20-20.15) 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
 นมสัการ เจดียโ์บตะทาวนซ์ึ่งโบตะทาวน ์แปลว่า เจดียน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บตะทาวนนี์แ้ละทรงน าพระเกศธาต ุ

ไว ้1 เสน้ ก่อนท่ีจะน าไปบรรจท่ีุเจดียช์เวดากองและเจดียส์  าคญัอ่ืนๆ เม่ือเดนิเขา้ไปในเจดียส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่าง
ใกล้ชิด  นอกจากนี้ยังมีสิ่งท่ีน่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามือ เป็น
พระพุทธรูปปางมารวชิัยท่ีมีลกัษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวตัิว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวงัมณัฑะเลย ์ครัง้เม่ือพม่าตกเป็น
อาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคล่ือนยา้ยไปยงัพิพธิภณัฑก์ลัป์กตัตาในอินเดีย ท าใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่ายพนัธมิตรท่ี
ถลม่พระราชวงัมณัฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 พระพทุธรูปองคนี์ถู้กจัดแสดงท่ีพิพธิภณัฑว์ิกตอเรียและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมือจะ
เป็นรูปป้ัน นัตโบโบย ีหรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยท่ีเช่ือว่าเม่ืออธิษฐานสิ่งใดแลว้จะสม
ปรารถนาทนัใจจากนัน้น าท่าน 

 สกัการะ เทพกระซิบ “อะมาดอวเ์ม๊ียะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้
รกัษาศีล ไมย่อมกินเนือ้สตัวจ์นเม่ือสิน้ชีวติไปกลายเป็นนตัซึ่งชาวพมา่เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การบูชานัน้จะตอ้งกระซิบขอ
พรท่ีขา้งหูเบาๆ และบูชาดว้ยมะพรา้ว  กลว้ยนากท่ีเขาจัดไวเ้ป็นชุดแลว้ นอกจากนีย้ังนิยมบูชาดว้ยน า้นม และขา้วตอก รวมทั้ง
ดอกไม ้ ซึ่งมกัจะเป็นดอกมหาหงส ์ท่ีคนพมา่นิยมใชบ้ชูาพระกนัทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วัดบารมี (พระเกศามีชีวติ) สกัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้องคพ์ระเกศาธาต ุเม่ือน ามาวางบนจาน
แกว้ จะสามารถเคล่ือนไหวได ้และท่ีวดัยงัเป็นท่ีเก็บพระบรมสารีรกิธาตขุองพระโมคาลา พระสารีบตุร และพระอารหนัตอี์กดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเขา้สู ่เจดยีไ์จ๊กะส่าน (Kyaikkasan Pagoda) เจดียเ์ก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองย่างกุง้ เจดียอ์งคนี์ส้รา้งมาแลว้ 2 พนักวา่ปี 
โดยกษัตริยช์าวอินเดีย ซึง้เป็นกษัตริยใ์นยุคเดียวกับพระเจา้อโศกมหาร ภายในองคพ์ระเจดยบ์รรจุพระเกศาของพระพทุธเจา้และ
พระธาตุส่วนอ่ืนๆ 32 องค ์ตามต านาน ในสมัยท่ีเมืองย่างกุ้ง ไดก้ลายเป็นเมืองรา้ง มียักษ์สองพ่ีน้อง ช่ือ “นองดอ องคพ่ี์ และ 

“นยีดอ”องคน์อ้ง ท าหนา้ท่ีคุม้คลองรกัษาองคพ์ระเกศาธาตแุละพระธาตท่ีุบรรจุไว ้ณ เจดียไ์จ๊กะส่านแห่งนีไ้วจ้นถึงปัจจุบนั และ
เจดียไ์จ๊กะส่านแห่งนีย้งัมี องคเ์ทพทันใจไจ๊กะสาสนท่ีสามารถขอพรท่านได ้เทพทันใจท่ีน่ีลกัษณะใบหนา้ท่ียิม้แยม้ ดใูจดี จึงเป็นอีก
1สถานท่ี ท่ีผูมี้จิตรศรทัธาชาวเมียรม์ารน์ิยมมาขอพรมากอีกแห่งหนึ่ง 
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กลางวัน 

 
 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พเิศษ!!เมนูเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกร) 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย 
 

จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองท่ี ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต (Bogyoke Aung San Market) ซึ่งสรา้งเม่ือครัง้พม่ายังคงเป็น
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซือ้สินค้าท่ีระลึกพืน้เมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก 
พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์และ
วันหยุดสงกรานต)์ 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม วัดแม๊ะละมุ (Mae lamu Pagoda)  “แม๊ะละมุ” เป็นพระนามของพระมารดาของพระเจ้าโอคาลาปะ 
(Okkalapa) กษัตริยผ์ูส้รา้งพระมหาเจดียช์เวดากอง  ภายในบริเวณวดัแม๊ะละมแุห่งนีมี้พระพทุธรูปหลากหลายปางมีอายหูลายสิบ
ปีให้ท่านไดบู้ชาสักการะ และมีการจ าลองพุทธประวตัิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านสามารถร่วมบุญถวายแผ่น
กระเบือ้งไดท่ี้วดัแห่งนี ้ ตามความเช่ือ การรว่มบญุถวายกระเบ่ือง ผลบญุกศุลจะช่วยเสริมดวงต าแหน่งหนา้ท่ีการงานและการสรา้ง
หลกัปักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู ่ย่างกุง้(สนามบนิมงิกาลาดง) เพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
18.20 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบนิท่ี PG704 (มีบรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 
20.15 น. คณะเดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 

อัตราค่าบริการ : พม่า แรงศรัทธา 2 วัน 1 คืน BY PG 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 

(เสริมเตียง) ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 
พักเดีย่ว 

วนัท่ี 21-22 ก.ย.62  7,555 7,555 7,555 1,500 
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วนัท่ี 27-28 ก.ย.62  7,555 7,555 7,555 1,500 

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 

***ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อทา่น*** 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินเตม็จ านวนคา่ทวัร ์โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้่ านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
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2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง(PASSPORT) 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทิเช่นคา่อาหาร, คา่เคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ(มนิิบาร,์ น า้ดื่ม, บหุรี่, เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), คา่

โทรศพัท ์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ก าหนด,  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหว่าง
การเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่าส าหรบัหนงัสือเดนิทางตา่งชาตแิละผูถื้อเอกสารตา่งดา้วตอ้งย่ืนวีซ่าเขา้
ประเทศพมา่มีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ท่าน และค่าบรกิารย่ืนวีซ่า 500 บาทตอ่ท่าน ใชร้ะยะเวลาในการย่ืน
วีซ่า 5-7 วนัท าการ ยกเวน้ หนงัสือเดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งย่ืนวีซ่า 

4. คา่หอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 
5. คา่น ากลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวีดีโอเขา้วดั 
6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมคัคเุทศก)์ 
8. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
9. ค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถิ่นและทปิพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวสัิยต่างๆทีไ่ม่สามารถคาดการณล่์วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน ์

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ*** 
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หมายเหต ุ: ส  าหรบัผูเ้ดนิทางท่ีอายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไ์ด้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมี

ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายืน่วซ่ีาเข้าออกปกตอิีก 

ทางทัวรจ์ะต้องเรียกเก็บค่าวซ่ีาเพิม่อีกท่านละ 1,000 บาท** 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต  ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเตมิใดๆ ใน
เลม่ 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
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สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย เตม็จ านวันคา่ทวัร ์ 
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย เตม็จ านวันคา่ทวัร ์
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่่าน) และท่านไดช้  าระคา่ทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสง่เอกสารก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 10 วนัท าการ 

-หนงัสือเดนิทาง (Passport)  
-ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  
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-หนงัสือเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 4 หนา้ 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ  านวน 3 ใบ (ใชรู้ปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน , สติก๊เกอรใ์ชไ้มไ่ด)้
และกรุณาเขียนเบอรต์ดิตอ่-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอรต์ต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทับใหแ้นบ
มาในเลม่พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีท่ีมีพาสปอรต์เล่มเก่าและซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพ่ือป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกิดการสญูหายทาง
บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทตูแจ้งขอเพิ่มเติม 

 
 

หมายเหตุ : 
 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 
 5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


