
 

 



 

 

เดนิทาง มกราคม – มีนาคม 63  
เจดียช์เวดากอง | พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี (พระนอนตาหวาน) 

เจดียโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ / เทพกระซิบ) | ตลาดสก๊อต  

เน้นไหว้พระ ขอพร 9 จุดมงคล ณ เจดยีช์เวดากอง  
 ขอพรเทพทนัใจ เทพกระซบิ ณ เจดยีโ์บตะทาวน ์ 

 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

4,999.- 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ยา่งกุง้(สนามบินมงิกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดียช์เวดากอง-พระพทุธไสยาสน์
เจาทตัยี (พระนอนตาหวาน)-เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ/ เทพกระซิบ)-ตลาดสก๊อต-ยา่งกุง้(สนามบินมิงกาลาดง)กรุงเทพฯ
(สนามบินดอนเมือง)(DD4239 : 21.00-22.55) 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ยา่งกุ้ง(สนามบนิมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดยีช์เวดากอง-พระพุทธ
ไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระนอนตาหวาน)-เจดียโ์บตะทาวน ์(เทพทันใจ/ เทพกระซิบ)-ตลาดสกอ๊ต-ยา่งกุ้ง(สนามบินมิงกา
ลาดง)กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)(DD4239 : 21.00-22.55) 

04.00 น. พรอ้มกนั ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์สายการบินนกแอร ์โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัอาํนวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

06.30 น. ออกเดินทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง และไม่มีนําหนักกระเป๋าโหลดใต้
เคร่ือง) 

พม่า มงคลทัง้ 9 ไหว้พระ 1 วัน เน้นชเวดากอง (รวม

ทปิ)  

 



07.35 น. เดินทางถงึ สนามบินมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาท้องถิน่ที่เมียนมารช์้ากว่า
ประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) 

 นาํทา่นสกัการะ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียค์ูบ่า้นคูเ่มืองพมา่ (1 ใน 5 สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิของ
พมา่) เป็นเจดียท์องคาํที่งดงาม ตัง้เดน่เป็นสงา่อยูก่ลางเมืองยา่งกุง้ มีความสงู 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล 
และบษุราคมัอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียช์เวดากองมีทองคาํโอบหุม้อยู่น ํา้หนกัถึง 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพม่าจะใชท้องคาํ
แทต้ีเป็นแผ่นปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองคาํที่ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนีม้ากมายมหาศาลกว่า
ทองคาํที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติองักฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นบัรอ้ยองค ์มีซุม้ป ระตูสี่
ดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย 
ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตขุองพระพธุเจา้จาํนวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจาํปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 
1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ ซึง่มีทัง้ผูค้นชาวพมา่ และชาวตา่งชาตพิากนัสกัการะทัง้กลางวนัและกลางคืนอยา่งไมข่าด
สาย ณ ที่แห่งนีม้ีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอศัจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ย
หลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานสาํหรับให้
ประชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

 

 
 วันเกิด อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สัตวสั์ญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 
 

 คาํสวดบูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 
เป็นพระธาตปุระจาํคนเกิดปีมะเมีย (มา้) มคีาํสวดบชูาดงันี ้

ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสนัธัง  สุวณัณะทัณฑงั  ธาตุโย  ฐัสสะ
ติ  ทุติยงั  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ตะติยงั  กัสสะปัง  พุทธะจวีะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ   จะตุต
ถงั  โคตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ปัญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  ธาตุโย อะหัง 
วันทามิทูระโตฯ 

 น าทา่นขอพร ๙ จดุมงคล แหง่พระมหาเจดยีช์เวดากอง เสรมิความสริมิงคล  
 ๑.นาํทา่นสกัระ หลวงพอ่โต ชาวเมียรม์ารน์ิยมมาการบ

ไหวแ้ละขอพร โดยที่ดา้นบนพระเศียรองคห์ลวงพอ่จะมีพดั 
กบัองคห์ลวงพอ่ เช่ือกนัวา่จะช่วยปัดเป่าเรือ่งเรือ่งทกุขร์อ้น
ใหอ้อกชีวิต และเช่ือวา่หากไดม้าอธิฐานตอ่หนา้หลวงพอ่โต
แลว้ เพื่อขอใหกิ้จการใหญ่โตเจรญิกา้วหนา้ยิ่งๆขึน้ไป 

 



 ๒.นาํทา่นบชูาขอพร เทพทนัใจ ตามความเช่ือของชาว
เมียนมาร ์การสรา้งเจดยีใ์ดๆก็ตามจะตอ้งมีเทพคอยดแูล
รกัษาองคเ์จดยีแ์ละที่ชเวดากองเองก็มเีทพทนัใจคุม้คลอง
และเช่ือกนัวา่หากขอพรกบัองคเ์ทพทนัใจ ก็จะไดร้บัพร
ตามที่ทา่นปรารถนา 

 

 ๓.นาํทา่นสกัการะ พระพยุง คนพมา่เช่ือวา่ ถา้หากวา่วนั
ใดดวงชตาตกตํ่ามีปัญหาชีวิตหนา้ที่การงานพบแตค่วาม
ลม้เหลวและอปุสรรค  การกราบไหวบ้ชูาพระพยงุจะช่วย 
อุม้ช ูพยงุดวงชะตา ราษี ของคนนัน้ไมใ่หล้ม้เหลว ตกตํ่าถึง
ที่สดุ 

 

 ๔.นาํทา่นสกัการะ พระสุริยนั – จันทรา  ตามคติธรรม
ความเช่ือในระบบจกัรวาลวิทยา  อนัมีดวงอาทิตย ์ ดวง
จนัทร ์ เป็นผูน้าํในระบบสรุยิคติ  และระบบจนัทรคต ิ
คนพมา่เช่ือวา่หากใครไดม้ากราบ มาไหว ้ขอพรตอ่
พระพทุธรูป สรุยินั จนัทรา ทา่นจะช่วยดลบนัดาลให ้ธุรกิจ

และการค้าขายเจริญรุ่งเรอืง   

 ๕.นาํทา่นสกัการะ  พระสิวะลี  กราบบชูาพระสวิลแีลว้
ชีวิตจะมีแตค่วามเจรญิรุง่เรอืงเนือ่งเพราะพระสวิลเีป็น 1 
ใน 80 พระอสตีิมหาสาวกหรอืศษิยเ์อกของพระพทุธเจา้ 
พระพทุธเจา้ทรงยกยอ่งพระสวิลเีป็นเอตทคัคะในทางมี
ลาภมาก พระสวิลอีิทธิคณุทางมหาสทิธิโชคมหาลาภบชูา
เพื่อการเงินไหลมาเทมาพรอ้มรบัความรํ่ารวยมั่งคั่งที่จะเขา้

มาอยา่งรวดเรว็เราจงึควรบชูา“พระสวีล”ีเป็นประจาํ  
 

 ๖.นาํทา่นสกัการะ พระราหู คนพมา่เช่ือวา่ หากไดม้าไหว ้
จะมีความสาํเรจ็หรอืมีโชคลาภอยูเ่สมอ การเงิน การลงทนุ
ทกุอยา่งจะมีทางรวย ปัญหาที่มบีา้ง ก็สามารถแกไ้ขไปจน
เรยีบรอ้ย แคลว้คลาดจากอนัตรายไดอ้ีกดว้ย 

 



 ๗.นาํทา่นขอพร โพมินข่อง  จอมขมงัเวทอนัดบัหนึง่ของ
พมา่ ทา่นเป็นปรมาจารยท์ัง้ดา้นเวทมนตร ์ไสยศาสตร ์
มนตรต์รา ทา่นเป็นท่ีศรทัธา เคารพนบัถือของชาวเมียน
มารม์ากที่สดุเพราะขอไดท้กุอยา่งและไดร้วดเรว็เพราะ
เป็นนตัจอมขมงัเวททีช่าเมียนมารท์กุคนรูจ้กัทา่นเป็นอยา่ง
ด ี  

 ๘.นาํทา่นสกัาระ พระอุปคุต ตามความเช่ือ เช่ือกนัวา่
หากใครไดใ้สบ่าตรพระอปุคตุ พรอ้มทัง้บชูาพระอปุคตุ 
บารมีขององคพ์ระอปุคตุ จะสง่เสรมิใหเ้รามีความสขุ ใหม้ี
อายยุืนยาวสขุภาพแข็งแรง ความรกัมั่นคงมีอาํนาจบารมี 
และมีเหลอืกินเหลอืใช ้มั่งคั่งมั่งมศีรสีขุ 

 

 ๙.นาํทา่นขอพร แม่ยกัษ ์ คนพมา่เช่ือวา่การไดม้ากราบ
แมย่กัษท์า่นจะชว่ยขจดัเคราะหก์รรม ขจดัอปุสรรค ที่
ติดขดัทัง้ปวง 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 หลงัจากนัน้นาํทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตยี (พระนอนตาหวาน) (Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha) ซึ่งเป็น
พระนอนที่มีความสวยงามที่สดุและดวงตาสวยที่สดุของประเทศพม่า  ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อนัลว้นเป็นมิ่ง
มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัรขา้งละองคใ์นบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจุตรสตกมงคล 
108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบัศิลปะของไทย 

 

 
 ทา่นนมสัการ เจดียโ์บตะทาวน ์(Botathaung Pagoda)  ซึ่งโบตะทาวน ์แปลว่า เจดียน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บ

ตะทาวนน์ีแ้ละทรงนาํพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ ก่อนที่จะนาํไปบรรจทุี่เจดียช์เวดากองและเจดียส์าํคญัอื่นๆ เมื่อเดินเขา้ไปในเจดีย์
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ย่างใกลชิ้ด  นอกจากนีย้ังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพุธรูปทองคาํ 
ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลกัษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวตัิว่าเคยประดิษฐานอยู่ใน
พระราชวงัมณัฑะเลย ์ครัง้เมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑก์ัลป์กัตตาใน



อินเดีย ทาํใหร้อดพน้จากระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรที่ถลม่พระราชวงัมณัฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรูปองคน์ีถ้กูจดัแสดงที่
พิพิธภณัฑว์ิกตอเรยีและแอลเบิรต์  และดา้นซา้ยมือจะเป็นรูปป้ัน นตัโบโบยี หรือ “เทพทันใจ” ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยม
ไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยที่เช่ือวา่เมื่ออธิษฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 

  

วิธีการสกัการะเทพทนัใจ  
นาํดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะเทพทนัใจ ซึง่ทา่น
จะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมีขาย) จากนัน้ก็ใหท้า่นนาํเงินเงินบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) 
ไปใสม่ือของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้จากนัน้ก็เอา
หนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องเทพทนัใจ ทา่นก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว ้

 
นาํทา่นขอพร เทพกระซิบ หรอื อะมาดอวเ์มีย๊ะ ตามตาํนานเลา่วา่ เป็นธิดาของพญานาค ที่
ศรทัธาในพทุธศาสนา จนสิน้ชีวติไปกลายเป็นนตัทีช่าวพมา่เคารพกราบไหวก้นั โดยทา่น
สามารถกระซิบที่ขา้งหเูบาๆ หา้มใหค้นอื่นไดย้ิน และนาํนํา้นมไปจ่อไวท้ี่ปาก บชูาดว้ย
ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

  

 นาํทกุท่านเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองที่ ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต (Bogyoke Aung San Market)  ซึ่งสรา้งเมื่อครัง้พม่ายงัคงเป็น
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหท้่านไดเ้ลือกชมและเลือกซือ้สินคา้ที่ระลึกพืน้เมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลกั 
พระพทุธรูปไมห้อมแกะสลกั แปง้ทานาคา ผา้ปักพืน้เมือง เครือ่งเงิน ไขม่กุ และหยกพมา่ 
(ตลาดสก๊อตปิดทุกวนัจันทรแ์ละเทศกาลวันสงกรานต)์ ในกรณีที่ตลาดสก็อตมารเ์ก็ตปิดทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนสถานที่ใหม่ตามความเหมาะสม 

 

 
 สมควรแกเ่วลา นาํทา่นเดินทางสู ่สนามบินมิงกาลาดง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

21.00 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD4239 (ไม่มีอาหารบนเคร่ืองและไม่มีนําหนักกระเป๋า
โหลดใต้เคร่ือง) 

22.55 น. คณะเดินทางถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการ : พม่า มงคลทัง้ 9 ไหว้พระ 1 วัน เน้นชเวดากอง (รวมทปิ) บนินกแอร ์DD 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ราคาแนะนําท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
ราคาแนะนําท่านละ 

เด็กทารก  
อายุไม่ถงึ 2 ปี ท่านล่ะ 

วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2563 4,999.- 4,999.- 1,999.- 

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2563 4,999.- 4,999.- 1,999.- 

วนัท่ี 03 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,999.- 

วนัท่ี 10 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,999.- 

วนัท่ี 17 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,999.- 

วนัท่ี 18 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,999.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

**โปรดอย่าลืม สาํคัญมาก*** 
กรุณานาํหนังสือเดนิทาง (Passport) ของท่านนาํมาในวันเดนิทางด้วยทางบริษัท ไม่สามารถรับผิดชอบ ในกรณี

ทีท่่านลืมนาํมา จนไม่สามารถเดนิทางได้ **กรุณาตรวจสอบพาสสปอรต์ของตนเอง ต้องมีอายุการใชง้านไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง และ พาสสปอรต์ต้องไม่ชาํรุด
หรือเสียหาย หรือ แม้แต่ ห้ามมีตราประทับนอกเหนือจากตราตรวจคนเข้าเมอืง ของประเทศน้ันๆ โดยเดด็ขาด มิเชน่น้ันท่านอาจ
ถกูปฎิเสธการ Check In จากสายการบิน หรือ ถกูปฎเิสธการตรวจคนเข้าเมืองได้*** 

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1. ชาํระเงนิเต็มจาํนวนค่าทัวร ์โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน ก่อน 1 เดินทางอยา่งนอ้ยเดือน 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที (ในกรณีียืน่วีซา่)  
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1 คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้ง
ไมเ่กินจาํนวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 



3 คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ 
4 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
5 คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
6 คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกบัทาง
บริษัทได ้

7 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่นํา้หนกักระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสอืเดินทาง(PASSPORT) 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิเช่นคา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ที่สั่งพิเศษ(มินิบาร,์ นํา้ดื่ม, บหุรี่, เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, 

คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, คา่นํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่กาํหนด,  คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้ 

4. คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศพมา่สาํหรบัหนงัสอืเดินทางตา่งชาตแิละผูถื้อเอกสารตา่งดา้วตอ้งยื่นวีซา่เขา้ประเทศพมา่มี
คา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยื่นวีซา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวีซา่ 5-7 วนัทาํการ ยกเวน้ 
หนงัสอืเดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยื่นวีซา่ 

5. คา่หอ้งพกัเดีย่วตามอตัรา 
6. คา่นาํกลอ้งถา่ยรูป และกลอ้งวีดโีอเขา้วดั 
7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
8. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 

  
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดท้ั้งนี้ขึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคาํนึงถงึผลประโยชน ์
และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาํคัญ*** 

หมายเหต ุ: สาํหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศ
จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

  
**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศยาน

นานาชาตแิละจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 
ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่เขา้ออกปกตอิกีทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,600 บาท** 

  

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 
1. ทางบรษัิทไดส้าํรองที่นั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครือ่งบินแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและชว่งเวลา
เดินทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบินทาํการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้จะไมส่ามารถขอคืนเงินได ้



  

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 1-44 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
3. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนท่ี 

บรษัิทฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษัิท
ตอ้งนาํไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

4. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิท
ของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

  

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(สาํหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสง่เอกสารก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนัทาํการ 
 -หนงัสอืเดินทาง (Passport)  ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทางไป-กลบั 

-หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 
 -รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด2 นิว้ จาํนวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอรใ์ช้

ไมไ่ด)้และกรุณาเขียนเบอรต์ิดตอ่-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 
 -ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย 
 -พาสสปอรต์ตา่งชาติที่เดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัใหแ้นบ

มาในเลม่พาสปอรต์ดว้ย 
 **ในกรณีที่มีพาสปอรต์เลม่เก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมาเพื่อป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกิดการสญูหายทาง

บรษัิทจะไมร่บัผิดชอบในทกุกรณี ** 
 เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เตมิได้ทุกเวลา 

หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 หมายเหตุ : 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
 2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
 4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาํสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทา่นตกลงชาํระเงินมดัจาํหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง  



สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
  

 
 
 


