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พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี | วัดโกทัตจ ี| มหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์  (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ 

วัดบารม ี| วัดไจ๊กะส่าน |  เจดีย์ชเวโพนพวิน | วัดแม๊ะละมุ  
สักการะพระมหาเจดีย์เชดากอง เสริมสริมิงคล ขอพรด้านชัยชนะ ณ วัดพระโกทัตจี  

ไหว้พระแก้กรรม เปิดดวง  ณ เจดีย์ชเวโพนวิน   
ขอพร 2 มหาเทพทนัใจ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ และ เจดีย์ไจ๊กะสา่น 

พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว  
อิ่มอร่อยกับบุปเฟต์ชาบู!! เมนูพิเศษ !! สลัดกุ้งมังกร และ เป็ดปักกิ่ง รสเรศิ  

 
 

 

  

 

 

เดินทาง มกราคม 63 – มิถุนายน 63  

เริ่มต้นเพียง 7,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 
วันท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40)-เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-วดังาทัตจี-วัดโกทัตจี-

เจดีย์ชเวโพนพวิน-เจดีย์ชเวดากอง 
วันท่ี 2. เจดยี์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-วดับารม-ีไจ๊กะส่าน-เลือกซื้อสินคา้ของฝากที่MCV-วดัแม๊ะละมุ(สนามบินมิงกาลาดง)-กรงุเทพฯ

(สนามบินสุวรรณภูม)ิ (PG704 : 18.20-20.15) 
 

พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40)-
เจาทัตย(ีพระนอนตาหวาน)-วัดงาทัตจี-วัดโกทัตจี-เจดีย์ชเวโพนพวิน-เจดีย์ชเวดากอง 

06.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ 
ท่านสามารถรับบริการ ณ ห้องรับรองของสากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศบริเวณชั้น 3 ตรงข้าม
กับประตูขึ้นเครื่องหมายเลขD7 

08.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG701 
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่า

ประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 
 หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี Chauk Htat Gyi (พระนอนตาหวาน) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความ

สวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า   ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพส่ิง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด  
ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระ
บาทมีลักษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda  ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่
สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่อง
ประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะ
โบง (สมัยมัณฑะเลย์) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

3 พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วดั พักหรู 5ดาว  2 วัน 1 คืน BY PG                                                        [GQ1RGN-PG003] 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นนำท่านนมัสการ พระโกทัตจี Koe Htat Kyee Buddh พระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งสมาธิที่ใหญ่ที่สุดในย่างกุ้ง  สูงถึง 72 

ฟุต ชนะ   คำว่า “โก” ในภาษพม่า แปลว่าเก้า หมายถึงความเจริญก้าวหน้า วัดโกทัตจี มีทั้งหมด 9 ชั้น มุงด้วยหลังคา 9 ยอด ทั้ง
สองข้างของทางเข้ามีรูปป้ัน กบยักษ์ และ งู ตามตำนานกล่าวว่า “กบยักษ์กินงู” เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ “แห่งชัยชนะ” สถานที่
แห่งนี้จึงเป็นที่นิยมในการขอพระเรื่องชัยชนะในด้านต่างๆให้กับตัวเอง  
วิธีการขอพร ท่านสาราถขอพรได้1ข้อ อธิษฐานแล้วนับลูกประคำ9รอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 

 นำท่านสักการะ เจดียช์เวโพนพวิน Shwe Bonepwin  เจดีย์แก้กรรม เปิดดวง  เสริมดวง ตามตำนานกล่าวว่า มีพ่อค้า 2 พ่ีน้อง 
ได้อัญเชิญพระเกศาธาตุจากประเทศอินเดีย เพื่อสร้างเจดีย์ชวดากอง ในระหว่างทางได้หยุดพัก ณ บริเวณเจดีย์ชเวโพนพวินใน
ปัจจุบัน ได้เกิดแสงประกายทองออกมาปริเวณดังกล่าว จึงได้อัญเชิญสร้างองค์เจดีย์ขึ้นมา ตามความเชื่อผู้มีจิตรศรัทธานิยมมา
กราบไหว้บูชาเพื่อปรับดวง เสริมดวง ให้ดียิ่งขึ้น    
 
 
 
 
 
 
 

 นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลาง
เมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมี
ทองคำโอบหุ้มอยู่น้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคำแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองคำที่ใช้
ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐาน
พระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอย
มากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 
และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืน
อย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทำเป็นศาลาโถง
ครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานสำหรับให้
ประชาชนมากราบไหว้บูชา 
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วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 

 
คำสวดบูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

เป็นพระธาตุประจำคนเกดิปีมะเมีย (มา้) มคีำสวดบูชาดงันี้ 
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 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิ่มกับสุกี้หม้อไฟและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด 

 
 
 
 
 
 
 

ที่พกั นำคณะเข้าสู่ที่ พัก Grand Mercure Yangon หรือเทียบเท่า (ระดับ 5 ดาว) 
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วันที่ 2 
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-วัดบารมี-ไจ๊กะส่าน-เลือกซื้อสินค้าของฝาก
ท่ีMCV-วัดแม๊ะละมุ(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-
20.15) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนำพระเกศ

ธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดยี์สำคญัอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดยี์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้
อย่างใกล้ชิด  นอกจากนี้ยังมีส่ิงที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็น
อาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตร
ที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และด้านซ้ายมือ
จะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานส่ิงใดแล้วจะ
สมปรารถนาทันใจจากนั้นนำท่าน 

 สักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรง
กล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว  การบูชานั้นจะต้อง
กระซิบขอพรที่ข้างหูเบาๆ และบูชาด้วยมะพร้าว  กล้วยนากที่เขาจัดไว้เป็นชุดแล้ว นอกจากนี้ยังนิยมบูชาด้วยน้ำนม และข้าวตอก 
รวมทั้งดอกไม้  ซึ่งมักจะเป็นดอกมหาหงส์ ที่คนพม่านิยมใช้บูชาพระกันทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าองค์พระเกศาธาตุ เมื่อนำมาวางบน
จานแก้ว จะสามารถเคล่ือนไหวได้ และที่วัดยังเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระโมคาลา พระสารีบุตร และพระอารหันต์อีก
ด้วย 
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กลางวนั 

นำท่านเข้าสู่ เจดีย์ไจ๊กะส่าน Kyaikkasan Pagoda เจดีย์เก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของเมอืงยา่งกุ้ง เจดีย์องค์นี้สร้างมาแล้ว 2 พันกว่าปี 
โดยกษัตริย์ชาวอินเดีย ซึ้งเป็นกษัตริย์ในยุคเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาร ภายในองค์พระเจดย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าและ
พระธาตุส่วนอื่นๆ 32 องค์ ตามตำนาน ในสมัยที่เมืองย่างกุ้ง ได้กลายเป็นเมืองร้าง มียักษ์สองพี่น้อง ชื่อ “นองดอ องค์พี่ และ 
“นยีดอ”องค์น้อง ทำหน้าที่คุ้มคลองรักษาองค์พระเกศาธาตุและพระธาตุที่บรรจุไว้ ณ เจดีย์ไจ๊กะส่านแห่งนี้ไว้จนถึงปัจจุบัน และ
เจดีย์ไจ๊กะส่านแห่งนี้ยังมี องค์เทพทันใจไจ๊กะสาสนที่สามารถขอพรท่านได้ เทพทันใจที่นี่ลักษณะใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ดูใจดี จึงเป็น
อีก1สถานท่ี ที่ผู้มีจิตรศรัทธาชาวเมียร์มารน์ิยมมาขอพรมากอีกแห่งหน่ึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ!!เมนูเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกร) 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย 
 

นำทุกท่านเลือกเข้าชมเลือกซื้อสินค้าของฝากจากพม่าที่  MCV  หรือ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต (Bogyoke Aung San Market) ซึ่ง
สร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคา
ถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุก
วันจันทร์และวันหยุดสงกรานต์) 
จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดแม๊ะละมุ Mae lamu Pagoda  “แม๊ะละมุ” เป็นพระนามของพระมารดาของพระเจ้าโอคาลาปะ 
(Okkalapa) กษัตริย์ผู้สร้างพระมหาเจดีย์ชเวดากอง  ภายในบริเวณวัดแม๊ะละมุแห่งนี้มีพระพุทธรูปหลากหลายปางมีอายูหลาย
สิบปีให้ท่านได้บูชาสักการะ และมีการจำลองพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านสามารถร่วมบุญถวายแผ่น
กระเบื้องได้ที่วัดแห่งนี้  ตามความเชื่อ การร่วมบุญถวายกระเบื่อง ผลบุญกุศลจะช่วยเสริมดวงตำแหน่งหน้าที่การงานและการ
สร้างหลักปักฐาน 
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 สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
18.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG704 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
20.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 

 

อัตราค่าบรกิาร : พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน BY PG 

กำหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ป ี
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันท่ี  18-19 ม.ค. 63 8,999 8,999 8,999 1,500  

วันท่ี  24-25 ม.ค. 63 8,999 8,999 8,999 1,500  

วันท่ี  25-26 ม.ค. 63 8,999 8,999 8,999 1,500  

วันท่ี  01-02 ก.พ. 63 7,999 7,999 7,999 1,500  

วันท่ี  08-09 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 1,500  

วันท่ี  09-10 ก.พ. 63 10,999 10,999 10,999 1,500  

วันท่ี  14-15 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 1,500  

วันท่ี  15-16 ก.พ. 63 9,999 9,999 9,999 1,500  

วันท่ี  21-22 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 1,500  

วันท่ี  22-23 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 1,500  

วันท่ี  28-29 ก.พ. 63 10,999 10,999 10,999 1,500  

วันท่ี  06-07 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500  

วันท่ี  07-08 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500  

วันท่ี  13-14 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500  

วันท่ี  14-15 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500  

วันท่ี  20-21 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500  

วันท่ี  21-22 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500  

วันท่ี  27-28 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500  

วันท่ี  28-29 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500  

วันท่ี  04-05 เม.ย. 63 9,999 9,999 9,999 1,500  

วันท่ี  05-06 เม.ย. 63 9,999 9,999 9,999 1,500  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      

      

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

***ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลบั]  ท่านละ 4,500 บาท ราคานี้รวมรายการทวัร์ ตั๋วเครื่องบนิ*** 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชำระเงินเต็มจำนวนค่าทัวร ์โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
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อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. ค่าใช้จา่ยส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดืม่ที่ส่ังพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี,่ เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่า

โทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา่น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด,  
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจำตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหวา่ง
การเดินทางเป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศพมา่สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาตแิละผู้ถือเอกสารตา่งด้าวต้องยื่นวีซ่าเขา้
ประเทศพมา่มีคา่ธรรมเนยีม 1,600 บาทต่อทา่น และคา่บริการยืน่วีซ่า 500 บาทต่อทา่น ใช้ระยะเวลาในการยื่น
วีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวซีา่ 

4. ค่าห้องพกัเดีย่วตามอัตรา 
5. ค่านำกล้องถา่ยรูป และกล้องวีดโีอเข้าวดั 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดูแลกระเปา๋และทรัพย์สินด้วยตัวทา่นเอง 
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพงึพอใจในการบริการของมัคคุเทศก์) 
8. ค่าธรรมเนียมนำ้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
9. ค่าทิปมคัคุเทศกท์้องถิน่และทปิพนกังานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ั้งนี้ขึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษทัฯจะคาํนึงถึงผลประโยชน ์

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเปน็สําคัญ*** 
 

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพำนักในดนิแดนของอีกฝ่ายหนึง่เปน็ระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซึ่งจะมี

ผลบังคับใชต้ั้งแต่วนัที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวีซ่าเข้าออกปกติอกี 

ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซา่เพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 
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ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน 
ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเกบ็ค่ามดัจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนัวนค่าทัวร์  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนัวนค่าทัวร์ 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัตวิีซา่จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ำ 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารการขอวีซ่าพม่า(สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ 

-หนังสือเดินทาง (Passport)  
-ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  
-หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้)
และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ด้านหลังรูป 
-ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให้แนบ
มาในเล่มพาสปอร์ตด้วย 

**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ** 

 
 

เอกสารยืน่วีซา่อาจมกีารปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ่มเติม 

 

หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


