
BHT9191989 ทวัรพ์ม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พระนอนตาหวาน | วดังาทตัจี | วดัโกทตัจี | มหาเจดียช์เวดากอง | เจดียโ์บตะทาวน ์ (เทพทนัใจ) – เทพกระซิบ 

วดับารมี | วดัไจ๊กะสา่น |  เจดียช์เวโพนพวิน | วดัแม๊ะละม ุ 
สักการะพระมหาเจดียเ์ชดากอง เสริมสริมิงคล ขอพรด้านชัยชนะ ณ วัดพระโกทัตจี  

ไหว้พระแก้กรรม เปิดดวง  ณ เจดียช์เวโพนวิน   
ขอพร 2 มหาเทพทนัใจ ณ เจดียโ์บตะทาวน ์และ เจดียไ์จ๊กะสา่น 

พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว  
อ่ิมอร่อยกับบุปเฟตช์าบู!! เมนูพเิศษ !! สลัดกุ้งมังกร และ เป็ดปักกิ่ง รสเรศิ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง มกราคม 63 – มิถุนายน 63  

เริ่มต้นเพยีง 7,999.- 

พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40)-
เจาทัตย(ีพระนอนตาหวาน)-วัดงาทัตจี-วัดโกทัตจี-เจดียช์เวโพนพวิน-เจดียช์เวดากอง 

06.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั 
ท่านสามารถรบับรกิาร ณ หอ้งรบัรองของสากสายการบินบางกอกแอรเ์วยผ์ูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศบรเิวณชัน้ 3 ตรงขา้ม
กบัประตขูึน้เครื่องหมายเลขD7 

08.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG701 
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ่นที่เมียนมารช์า้กว่า

ประเทศไทยครึง่ชั่วโมง) 
 หลังจากนั้นน าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี Chauk Htat Gyi (พระนอนตาหวาน) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความ

สวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า   ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพส่ิง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด  
ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจตุรสตกมงคล 108 ประการ พระ
บาทมีลกัษณะซอ้นกนัซึ่งแตกต่างกบัศิลปะของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda  ซึ่งมีพระพุทธรูปองคใ์หญ่ คือหลวงพ่องาทตัจี แปลว่า หลวงพ่อที่
สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่อง
ประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครื่องสมยัยะตะนะ
โบง (สมยัมณัฑะเลย)์ 
 

เส้นทางการเดินทาง 

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

วนัท่ี 2. เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)-เทพกระซิบ-วดับารม-ีไจ๊กะส่าน-เลือกซือ้สินคา้ของฝากที่MCV-วดัแม๊ะละม(ุสนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ
(สนามบินสวุรรณภมู)ิ (PG704 : 18.20-20.15) 

 
 

 



 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนัน้น าท่านนมัสการ พระโกทัตจี Koe Htat Kyee Buddh พระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งสมาธิที่ใหญ่ที่สดุในย่างกุง้  สูงถึง 72 
ฟตุ ชนะ   ค าว่า “โก” ในภาษพม่า แปลว่าเกา้ หมายถึงความเจรญิกา้วหนา้ วดัโกทตัจี มีทัง้หมด 9 ชัน้ มงุดว้ยหลงัคา 9 ยอด ทัง้
สองขา้งของทางเขา้มีรูปป้ัน กบยกัษ์ และ งู ตามต านานกล่าวว่า “กบยกัษ์กินงู” เชื่อกันว่าเป็นสญัลกัษณ ์“แห่งชยัชนะ” สถานที่
แห่งนีจ้ึงเป็นท่ีนิยมในการขอพระเรื่องชยัชนะในดา้นต่างๆใหก้บัตวัเอง  
วิธีการขอพร ท่านสาราถขอพรได1้ขอ้ อธิษฐานแลว้นบัลกูประค า9รอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านสกัการะ เจดียช์เวโพนพวิน Shwe Bonepwin  เจดียแ์กก้รรม เปิดดวง  เสรมิดวง ตามต านานกล่าวว่า มีพ่อคา้ 2 พ่ีนอ้ง 
ไดอ้ญัเชิญพระเกศาธาตุจากประเทศอินเดีย เพื่อสรา้งเจดียช์วดากอง ในระหว่างทางไดห้ยุดพกั ณ บริเวณเจดียช์เวโพนพวินใน
ปัจจบุนั ไดเ้กิดแสงประกายทองออกมาปรเิวณดงักล่าว จึงไดอ้ญัเชิญสรา้งองคเ์จดียข์ึน้มา ตามความเชื่อผูม้ีจิตรศรทัธานิยมมา
กราบไหวบ้ชูาเพื่อปรบัดวง เสรมิดวง ใหด้ียิ่งขึน้    
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านสกัการะ พระมหาเจดียช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดียท์องค าที่งดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลาง
เมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียช์เวดากองมี
ทองค าโอบหุม้อยู่น า้หนกัถึง 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพม่า จะใชท้องค าแทต้ีเป็นแผ่นปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองค าที่ใช้
ในการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนีม้ากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติองักฤษเสียอีก  รอบๆฐาน
พระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นบัรอ้ยองค ์มีซุม้ประตส่ีูดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอย
มากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย 
และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า ซึ่งมีทัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสกัการะทัง้กลางวนัและกลางคืน
อย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนีม้ีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอศัจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท  าเป็นศาลาโถง
ครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ที่เรียกว่า พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดีย ์ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบัให้
ประชาชนมากราบไหวบ้ชูา 
 

วันเกิด อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์
สัตวสั์ญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 

 

 



 
ค าสวดบูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจ าคนเกดิปีมะเมีย (มา้) มคี  าสวดบชูาดงันี ้
ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  
ทุติยัง  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 ภัตตาคาร เมนูชาบูบุฟเฟ่ต ์อร่อยเต็มอิ่มกับสุกีห้ม้อไฟและเคร่ืองดื่มหลากหลายชนิด 

 
 
 
 
 
 
 

ทีพ่กั น าคณะเขา้สู่ที่ พกั Grand Mercure Yangon หรือเทียบเท่า (ระดบั 5 ดาว) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

วันที ่2 
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-วัดบารมี-ไจ๊กะส่าน-เลือกซื้อสินค้าของฝาก
ที่MCV-วัดแม๊ะละมุ(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-
20.15) 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
 นมสัการ เจดียโ์บตะทาวนซ่ึ์งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บตะทาวนน์ีแ้ละทรงน าพระเกศ

ธาต ุไว ้1 เสน้ ก่อนที่จะน าไปบรรจทุี่เจดียช์เวดากองและเจดยีส์  าคญัอื่นๆ เมื่อเดินเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุด้

 

 

 



อย่างใกลช้ิด  นอกจากนีย้งัมีส่ิงที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามือ เป็น
พระพทุธรูปปางมารวิชยัที่มีลกัษณะงดงามยิ่งนกั ตามประวตัิว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวงัมณัฑะเลย ์ครัง้เมื่อพม่าตกเป็น
อาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลื่อนยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑก์ลัป์กตัตาในอินเดีย ท าใหร้อดพน้จากระเบิดของฝ่ายพนัธมิตร
ที่ถล่มพระราชวงัมณัฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 พระพทุธรูปองคน์ีถ้กูจดัแสดงที่พิพิธภณัฑว์ิกตอเรียและแอลเบิรต์  และดา้นซา้ยมือ
จะเป็นรูปป้ัน นัตโบโบย ีหรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานส่ิงใดแลว้จะ
สมปรารถนาทนัใจจากนัน้น าท่าน 

 สกัการะ เทพกระซิบ “อะมาดอวเ์ม๊ียะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรง
กลา้รกัษาศีล ไม่ยอมกินเนือ้สตัวจ์นเมื่อสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้  การบูชานั้นจะตอ้ง
กระซิบขอพรที่ขา้งหเูบาๆ และบชูาดว้ยมะพรา้ว  กลว้ยนากที่เขาจดัไวเ้ป็นชดุแลว้ นอกจากนีย้งันิยมบชูาดว้ยน า้นม และขา้วตอก 
รวมทัง้ดอกไม ้ ซึ่งมกัจะเป็นดอกมหาหงส ์ที่คนพม่านิยมใชบ้ชูาพระกนัทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) สักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้องคพ์ระเกศาธาตุ เมื่อน ามาวางบน
จานแกว้ จะสามารถเคล่ือนไหวได ้และที่วดัยงัเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระโมคาลา พระสารีบุตร และพระอารหนัตอ์ีก
ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเขา้สู่ เจดียไ์จ๊กะส่าน Kyaikkasan Pagoda เจดียเ์ก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของเมอืงยา่งกุง้ เจดียอ์งคน์ีส้รา้งมาแลว้ 2 พนักว่าปี 
โดยกษัตรยิช์าวอินเดีย ซึง้เป็นกษัตรยิใ์นยคุเดียวกบัพระเจา้อโศกมหาร ภายในองคพ์ระเจดยบ์รรจพุระเกศาของพระพทุธเจา้และ
พระธาตุส่วนอื่นๆ 32 องค ์ตามต านาน ในสมัยที่เมืองย่างกุง้ ไดก้ลายเป็นเมืองรา้ง มียักษ์สองพี่นอ้ง ชื่อ “นองดอ องคพ์ี่ และ 
“นยีดอ”องคน์อ้ง ท าหนา้ที่คุม้คลองรกัษาองคพ์ระเกศาธาตแุละพระธาตทุี่บรรจไุว้ ณ เจดียไ์จ๊กะส่านแห่งนีไ้วจ้นถึงปัจจบุนั และ
เจดียไ์จ๊กะส่านแห่งนีย้งัมี องคเ์ทพทนัใจไจ๊กะสาสนที่สามารถขอพรท่านได ้เทพทนัใจที่นี่ลกัษณะใบหนา้ที่ยิม้แยม้ ดูใจดี จึงเป็น
อีก1สถานท่ี ที่ผูม้ีจิตรศรทัธาชาวเมียรม์ารน์ิยมมาขอพรมากอีกแห่งหน่ึง 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

กลางวนั 

 
 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ!!เมนูเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกร) 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย 
 

น าทุกท่านเลือกเขา้ชมเลือกซือ้สินคา้ของฝากจากพม่าที่  MCV  หรือ ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต (Bogyoke Aung San Market) ซึ่ง
สรา้งเมื่อครัง้พม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ ใหท้่านไดเ้ลือกชมและเลือกซือ้สินคา้ที่ระลกึพืน้เมืองมากมายในราคา
ถกู เช่น ไมแ้กะสลกั พระพทุธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมือง เครื่องเงิน ไข่มกุ และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุก
วนัจนัทรแ์ละวนัหยดุสงกรานต)์ 
จากนั้นน าท่านเข้าชม วัดแม๊ะละมุ Mae lamu Pagoda  “แม๊ะละมุ” เป็นพระนามของพระมารดาของพระเจ้าโอคาลาปะ 
(Okkalapa) กษัตริยผ์ูส้รา้งพระมหาเจดียช์เวดากอง  ภายในบรเิวณวดัแม๊ะละมแุห่งนีม้ีพระพุทธรูปหลากหลายปางมีอายูหลาย
สิบปีใหท้่านไดบู้ชาสกัการะ และมีการจ าลองพุทธประวตัิขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ท่านสามารถร่วมบุญถวายแผ่น
กระเบือ้งไดท้ี่วดัแห่งนี ้ ตามความเชื่อ การร่วมบุญถวายกระเบื่อง ผลบุญกุศลจะช่วยเสริมดวงต าแหน่งหนา้ที่การงานและการ
สรา้งหลกัปักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ย่างกุง้(สนามบินมิงกาลาดง) เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
18.20 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG704 (มีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
20.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบรกิาร : 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 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี  11-12 เม.ย. 63 11,999 11,999 11,999 1,500  

วนัท่ี  12-13 เม.ย. 63 11,999 11,999 11,999 1,500  

วนัท่ี  13-14 เม.ย. 63 11,999 11,999 11,999 1,500  

วนัท่ี  14-15 เม.ย. 63 11,999 11,999 11,999 1,500  

วนัท่ี  25-26 เม.ย. 63 8,999 8,999 8,999 1,500  

วนัท่ี  26-27 เม.ย. 63 8,999 8,999 8,999 1,500  

วนัท่ี  01-02 พ.ค. 63 9,999 9,999 9,999 1,500  

วนัท่ี  03-04 พ.ค. 63 9,999 9,999 9,999 1,500  

วนัท่ี  15-16 พ.ค. 63 7,999 7,999 7,999 1,500  

วนัท่ี  16-17 พ.ค. 63 7,999 7,999 7,999 1,500  

วนัท่ี  22-23 พ.ค. 63 7,999 7,999 7,999 1,500  

วนัท่ี  23-24 พ.ค. 63 8,999 8,999 8,999 1,500  

วนัท่ี  30-31 พ.ค. 63 8,999 8,999 8,999 1,500  

วนัท่ี  31 พ.ค.-01 มิ.ย. 63 8,999 8,999 8,999 1,500  

วนั 06-07 มิ.ย. 63 8,999 8,999 8,999 1,500  

วนั 13-14 มิ.ย. 63 8,999 8,999 8,999 1,500  

วนั 20-21 มิ.ย. 63 8,999 8,999 8,999 1,500  

วนั 27-28 มิ.ย. 63 8,999 8,999 8,999 1,500  

***ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

***ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลบั]  ท่านละ 4,500 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ*** 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินเต็มจ านวนค่าทวัร ์โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 



5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ตอ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดืม่ที่สั่งพิเศษ(มินิบาร,์ น า้ดื่ม, บหุร่ี, เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), ค่า

โทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่าก าหนด,  
ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่ง
การเดินทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรบัหนงัสือเดินทางต่างชาตแิละผูถื้อเอกสารตา่งดา้วตอ้งยื่นวีซ่าเขา้
ประเทศพมา่มีคา่ธรรมเนยีม 1,600 บาทต่อทา่น และคา่บรกิารยื่นวีซ่า 500 บาทต่อทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยื่น
วีซ่า 5-7 วนัท าการ ยกเวน้ หนงัสือเดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลิปปินส ์ไม่ตอ้งยื่นวซีา่ 

4. ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามอตัรา 
5. ค่าน ากลอ้งถา่ยรูป และกลอ้งวีดโีอเขา้วดั 



6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (แลว้แต่ความพงึพอใจในการบรกิารของมคัคเุทศก)์ 
8. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
9. ค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถ่ินและทปิพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆทีไ่ม่สามารถคาดการณล์่วงหน้า โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน ์

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมารไ์ด้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซ่ึงจะมี

ผลบังคับใชต้ั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวีซ่าเข้าออกปกติอกี 

ทางทวัรจ์ะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษิัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   



2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย เต็มจ านวันค่าทวัร ์ 
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย เต็มจ านวันค่าทวัร ์
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษิัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

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

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติทีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 10 วนัท าการ 

-หนงัสือเดินทาง (Passport)  



-ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
-หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 4 หนา้ 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชรู้ปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สติก๊เกอรใ์ชไ้ม่ได)้
และกรุณาเขียนเบอรต์ิดต่อ-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอรต์ต่างชาติที่เดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัใหแ้นบ
มาในเล่มพาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีที่มีพาสปอรต์เล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมาเพื่อป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกิดการสญูหายทาง
บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในทกุกรณี ** 

 
 

เอกสารยืน่วีซา่อาจมกีารปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เติม 

 

หมายเหตุ : 
 1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
 3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
 4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 
 5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


