
BHT9192456 ทวัรพ์ม่า พม่า 9 วดั ส าเรจ็ดว้ยบญุ 2 วนั 1 คืน BY DD 

 
 

พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี(พระนอนตาหวาน) | พระงาทตัจี | พระโกทตัจี 
เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ / เทพกระซิบ) | พระเจตนุพญาจี | เจดยีช์เวดากอง    

เจดยีเ์อ็งตอ่หยา | เจดยีไ์จ๊กะสา่น | วดัแม๊ะละม ุl ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต 
อ่ิมอร่อยกับหลากหลายเมนูบุฟเฟต ์Hot Pot  

อ่ิมอร่อยกับสลัดกุง้มงักร+เป็ดปักกิ่ง 
 
 

 
 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ยา่งกุง้(สนามบินมงิกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี(พระนอน
ตาหวาน)-พระงาทตัจี-พระโกทตัจี-เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ / เทพกระซิบ)- พระเจตนุพญาจ-ีเจดียช์เวดากอง   

วนัท่ี 2. . เจดียเ์อ็งต่อหยา-เจดียไ์จก๊ะส่าน-วดัแม๊ะละม-ุตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต-ย่างกุง้(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอน
เมือง)-(DD4239 : 21.00- 22.55)                             

 

 

 

 

เริ่มต้นเพยีง 5,999.- 



วันที ่1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบนิมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-
พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตยี(พระนอนตาหวาน)- พระงาทัตจี-พระโกทัตจี-เจดียโ์บตะทาวน ์
(เทพทันใจ / เทพกระซิบ)- พระเจตุนพญาจี-เจดียช์เวดากอง   

04.00 น. พรอ้มกนั สนามบนิดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 3 เคานเ์ตอร ์สายการบินนกแอร ์โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุง้ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาท้องถ่ินที่เมียนมารช์้า

กว่าประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) 
 น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตยี (พระนอนตาหวาน) (Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha) ซึ่งเป็นพระนอนที่

มีความสวยงามที่สดุและดวงตาสวยที่สดุของประเทศพมา่  ที่บรเิวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพส่ิง อนัลว้นเป็นมิ่งมงคลสงูสดุ  
ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจุตรสตกมงคล 108 ประการ 
พระบาทมีลกัษณะซอ้นกนัซึ่งแตกต่างกบัศิลปะของไทย 

 

 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี(Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพุธรูปองคใ์หญ่ คือหลวงพ่องาทตัจี แปลว่า หลวงพ่อที่

สงูเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัที่แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย ์เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่อง
ประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมยัยะ
ตะนะโบง (สมยัมณัฑเลย)์ 

 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าท่านนมสัการ พระโกทัตจี (Koe Htat Kyee Buddh) พระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งสมาธิที่ใหญ่ที่สดุในย่างกุง้  สงูถึง 
72 ฟุต ชนะ   ค าว่า “โก” ในภาษพม่า แปลว่าเกา้ หมายถึงความเจริญกา้วหนา้ วดัโกทตัจี มีทัง้หมด 9 ชัน้ มงุดว้ยหลงัคา 9 
ยอด ทั้งสองขา้งของทางเขา้มีรูปป้ัน กบยักษ์ และ งู ตามต านานกล่าวว่า “กบยักษ์กินงู” เชื่อกันว่าเป็นสญัลกัษณ์ “แห่งชัย
ชนะ” สถานท่ีแห่งนีจ้ึงเป็นท่ีนิยมในการขอพระเรื่องชยัชนะในดา้นต่างๆใหก้บัตวัเอง  
วิธีการขอพร ท่านสาราถขอพรได1้ขอ้ อธิษฐานแลว้นบัลกูประค า9รอบ  



 

 
 ท่านนมสัการ เจดียโ์บตะทาวน ์(Botathaung Pagoda)  ซึง่โบตะทาวน ์แปลวา่ เจดียน์ายทหาร 1000 นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บ

ตะทาวนน์ีแ้ละทรงน าพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ ก่อนที่จะน าไปบรรจทุี่เจดยีช์เวดากองและเจดียส์  าคญัอื่นๆ เมื่อเดินเขา้ไปในเจดีย์
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ดิ  นอกจากนีย้งัมีสิ่งที่น่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คือ พระพธุรูปทองค า 
ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามือ เป็นพระพธุรูปปางมารวชิยัที่มีลกัษณะงดงามยิง่นกั ตามประวตัิวา่เคยประดษิฐานอยูใ่น
พระราชวงัมณัฑะเลย ์ครัง้เมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลื่อนยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑก์ลัป์กตัตาใน
อินเดีย ท าใหร้อดพน้จากระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรท่ีถล่มพระราชวงัมณัฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 พระพทุธรูปองคน์ีถ้กูจดัแสดง
ที่พิพิธภณัฑ ์
วิกตอเรียและแอลเบิรต์  และดา้นซา้ยมือจะเป็นรูปป้ัน นัตโบโบย ี(Nut Bo Bo Gyi) หรือ เทพทนัใจ ซึ่งชาวพมา่รวมถึงชาว
ไทยนิยมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานส่ิงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 

 

 
 วิธีการสกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะเทพทนัใจ ซึ่งท่านจะชอบ

มาก (บรเิวณวดัจะมีขาย) จากนัน้ก็ใหท้่านน าเงินเงินบาท (แบงค ์20 , 50, 100 บาท) ไปใส่มือของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหวข้อพร
แลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไวจ้ากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องเทพทนัใจ ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว ้

 

 



 น าท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเ์ม๊ียะ ตามต านานเล่าว่า เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรทัธาในพทุธศาสนา จน
สิน้ชีวิตไปกลายเป็นนตัที่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นั โดยท่านสามารถกระซิบที่ขา้งหเูบาๆ หา้มใหค้นอื่นไดย้ิน และน าน า้นม
ไปจ่อไวท้ี่ปาก บชูาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

 น าท่านเขา้สู่วัดเจตุน Kyay Thon Pagoda  มสัการ พระเจตุนพญาจี  พระพทุทรูปส ารดิที่เก่าแก่ของพม่าอารูปราวรอ้ยกว่า
ปี ซึ่งเป็นพระพทุธรูปท่ีเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของชาวเมียนมารอ์ีกแห่งหนึ่ง 

 

 
 น าท่านสักการะ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda)  พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดียท์องค าที่

งดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 
2,317 เม็ด  มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่น า้หนกัถึง 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพม่า จะใชท้องค าแทต้ีเป็นแผ่นปิด
องคเ์จดียไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองค าที่ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนีม้ากมายมหาศาลกว่าทองค าที่ เก็บอยู่ใน
ธนาคารชาติองักฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นบัรอ้ยองค ์มีซุม้ประตูส่ีดา้น ยอดฉตัรองค์
พระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุธเจ้า
จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า ซึ่งมีทัง้ผูค้นชาวพม่า และ
ชาวต่างชาติพากนัสกัการะทัง้กลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนีม้ีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอศัจรรย ์ไม่
ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท  าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ที่เรียกว่า พยาธาต ุรายรอบองค์
พระเจดีย ์ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

 

 
  
 วันเกิด อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์

สัตวสั์ญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 
 

  
 เป็นพระธาตปุระจ าคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคี าสวดบชูาดังนี้ 

ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัส
สะติ  ทุติยัง  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ตะติยัง  กัสสะปัง  พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ จะ
ตุตถัง โคตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ปัญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย อะนาคะโต  อุตตะมัง  ธาตุโย อะหัง 
วันทามิทูระโตฯ 

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บฟุเฟต ์Hot Pot  
 **ส าหรบัช่วงเทศการสงกรานต1์2-19เม.ย.63 ภตัตาคารปิดบรกิารทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม** 



 

 
ทีพ่กั โรงแรม  Summit Parkview Hotel หรือ Wyne Hotel หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 
 

 
วันที ่2 เจดียเ์อ็งต่อหยา-เจดียไ์จ๊กะส่าน-วัดแม๊ะละมุ-ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกา

ลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-(DD4239 : 21.00-22.55)                               
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสกัการะเจดียเ์อ็งต่อหยา (Eain taw Yar pagoda) เจดยีเ์กา่แก่อายรูาว 170 ปี บรเิวณรอบองคเ์จดียม์ีเหลาบรรดา
องคเ์ทพใหท้่านไดส้กัาระขอพร ทา่นสามารถขอพรไดร้อบองคเ์จดยี ์และเจดยีเ์อง็ต่อหยาสามารถขอพรเรื่องที่ทาง ท่ีอยู่อาศยั 
ส าหรบัผูม้ีจิตศรทัธาสามารถขอกบัองคเ์จดยีแ์หงนีไ้ด ้นบัเป็นเจดยีท์ี่เกา่แก่และศกัดิ์สิทธ์ิอีกแหง่ของเมยีนมาร ์

 

 
 น าท่านเขา้สู่ เจดียไ์จ๊กะส่าน (Kyaikkasan Pagoda) เจดียเ์ก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของเมืองย่างกุง้ เจดียอ์งคน์ีส้รา้งมาแลว้ 2 พนั

กว่าปี โดยกษัตริย์ชาวอินเดีย ซึง้เป็นกษัตริย์ในยุคเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาร ภายในองค์พระเจดยบ์รรจุพระเกศาของ
พระพุทธเจา้และพระธาตสุ่วนอื่นๆ 32 องค ์ตามต านาน ในสมยัที่เมืองย่างกุง้ ไดก้ลายเป็นเมืองรา้ง มียกัษ์สองพี่นอ้ง ชื่อ “นอ

งดอ องคพ์ี่ และ “นยีดอ”องคน์อ้ง ท าหนา้ที่คุม้คลองรกัษาองคพ์ระเกศาธาตแุละพระธาตทุี่บรรจไุว ้ณ เจดียไ์จ๊กะส่านแห่งนีไ้ว้
จนถึงปัจจุบนั และเจดียไ์จ๊กะส่านแห่งนีย้งัมี องคเ์ทพทนัใจไจ๊กะสาสนท่ีสามารถขอพรท่านได ้เทพทันใจที่นี่ลกัษณะใบหนา้ที่
ยิม้แยม้ ดใูจดี จึงเป็นอีก1สถานท่ี ท่ีผูม้ีจิตรศรทัธาชาวเมียรม์ารน์ิยมมาขอพรมากอีกแห่งหน่ึง 



 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปักกิง่+สลดักุง้มังกร) 
 **ส าหรบัช่วงเทศการสงกรานต1์2-19เม.ย.63 ภตัตาคารปิดบรกิารทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม** 
 

 
 จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองที่ ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต (Bogyoke Aung San Market) ซึ่งสรา้งเมื่อครัง้พม่ายงัคงเป็น

อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหท้่านไดเ้ลือกชมและเลือกซือ้สินคา้ที่ระลึกพืน้เมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลัก 
พระพทุธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมือง เครื่องเงิน ไข่มกุ และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทรแ์ละ
วันหยุดสงกรานต์) **ส าหรับช่วงเทศการสงกรานต์ตลาดปิดบริการทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม** 

 

 
 จากนัน้น าท่านเขา้ชม วดัแม๊ะละมุ (Mae lamu Pagoda)  “แมะ๊ละม”ุ เป็นพระนามของพระมารดาของพระเจา้โอคาลาปะ 

(Okkalapa) กษัตรยิผ์ูส้รา้งพระมหาเจดียช์เวดากอง  ภายในบรเิวณวดัแมะ๊ละมแุห่งนีม้ีพระพทุธรูปหลากหลายปางมีอายู
หลายสิบปีใหท้่านไดบ้ชูาสกัการะ และมีการจ าลองพทุธประวตัิขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ท่านสามารถรว่มบญุ
ถวายแผ่นกระเบือ้งไดท้ี่วดัแห่งนี ้ ตามความเชื่อ การรว่มบญุถวายกระเบื่อง ผลบญุกศุลจะช่วยเสรมิดวงต าแหน่งหนา้ที่การ
งานและการสรา้งหลกัปักฐาน 

 

 



 สมควรแกเ่วลา น าท่านเดินทางสู ่สนามบินมิงกาลาดง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

21.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD 4239 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
22.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

  

อัตราค่าบรกิาร : พม่า 9 วัด ส าเร็จด้วยบุญ 2 วัน 1 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัที่ 21-22 มี.ค.63 6,999 6,999 6,999 1,500 

วนัที่ 25-26 มี.ค.63 6,555 6,555 6,555 1,500 

วนัที่ 04-05 เม.ย.63 8,555 8,555 8,555 1,500 

วนัที่ 05-06 เม.ย.63 8,555 8,555 8,555 1,500 

วนัที่ 11-12 เม.ย.63 8,555 8,555 8,555 1,500 

วนัที่ 12-13 เม.ย.63 8,555 8,555 8,555 1,500 

วนัที่ 25-26 เม.ย.63 6,999 6,999 6,999 1,500 

วนัที่ 01-02 พ.ค.63 7,999 7,999 7,999 1,500 

วนัที่ 02-03 พ.ค.63 7,999 7,999 7,999 1,500 

วนัที่ 03-04 พ.ค.63 7,555 7,555 7,555 1,500 

วนัที่ 05-06 พ.ค.63 6,999 6,999 6,999 1,500 

วนัที่ 09-10 พ.ค.63 7,555 7,555 7,555 1,500 

วนัที่ 16-17 พ.ค.63 6,999 6,999 6,999 1,500 

วนัที่ 23-24 พ.ค.63 6,999 6,999 6,999 1,500 

วนัที่ 06-07 มิ.ย.63 6,999 6,999 6,999 1,500 

วนัที่ 13-14 มิ.ย.63 6,999 6,999 6,999 1,500 

วนัที่ 20-21 มิ.ย.63 6,999 6,999 6,999 1,500 

วนัที่ 27-28 มิ.ย.63 6,999 6,999 6,999 1,500 
***ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินเต็มจ านวนต่าทวัร ์โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดนิทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวซี่าภายใน 

3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 



4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งไม่เกินจ านวนวนัจ านวนคนและมีค่าใชจ้่ายที่ทางสายการบินก าหนด) 
2. ค่าน า้หนกักระเป๋าเดินทาง 20 กก. 
3. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที่ช  านาญเสน้ทาง 
5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า  
6. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
8. ค่ารถขึน้พระธาตอุินทรแ์ขวน  
9. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกันอุบัติ เหตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 
*ลกูคา้ทา่นใดสนใจ..ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมกบัทางบ
รษิัได*้  

เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ (มินิบาร,์ น า้ดื่ม, บุหรี่, เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), ค่า

โทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ก าหนด



,ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายใน
ระหว่างการเดินทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่าส าหรบัหนงัสือเดินทางต่างชาติและผูถื้อเอกสารต่างดา้วตอ้งยื่นวีซ่าเขา้
ประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบรกิารยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการ
ยื่นวีซ่า 5-7 วนัท าการ ยกเวน้ หนงัสือเดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส ์ไม่ตอ้งยื่นวีซ่า 

4. ค่าหอ้งพกัเดี่ยวตามอตัรา 
5. ค่าน ากลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวีดีโอเขา้วดั 
6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (แลว้แต่ความพึงพอใจในการบรกิารของมคัคเุทศก)์ 
8. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
9. ค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถ่ินและทปิพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆทีไ่ม่สามารถคาดการณล์่วงหน้า โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน ์

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทาง

ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 
**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมารไ์ด้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 
วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชต้ั้งแตว่นัที ่11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลับมาย่ืน 

วีซ่าเข้าออกปกติอกีทางทวัรจ์ะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ให้
ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่
ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 
เดือน ผู้เดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 
ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า 
และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 



5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ 
ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบรษิัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000  – 5,000 บาท  
แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

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

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย 
และอ 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 าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่ บรษิัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบรษิัทและผูเ้ดินทาง
อื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน
และบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

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

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและ

ไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กนั 

 



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 , สติ๊กเกอรใ์ช้
ไม่ได)้และกรุณาเขียนเบอรต์ิดต่อ-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอรต์ต่างชาติที่เดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให้
แนบมาในเล่มพาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีที่มีพาสปอรต์เล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมาเพื่อป้องกันการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกิดการสญูหาย
ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในทกุกรณี ** 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 
 
 

หมายเหตุ : 
 1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
 3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนดัหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัท
ฯ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

 6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั
เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


