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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35) 
วัดพระเขี้ยวแก้วเจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยีเจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ช
เวดากอง 

04.00 น. พร๎อมกัน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมี
เจ๎าหน๎าที่คอยให๎การต๎อนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให๎กบัทุกทําน 

06.30 น. ออกเดินทางสูํ ยํางกุ๎ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง) 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยํางกุ๎ง ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมอืงเป็นทีเ่รียบร๎อยแล๎ว (เวลาท้องถิ่นท่ีเมียน

มาร์ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 
 นําทํานขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Swel Taw Myat Zedi Taw)พระเข้ียวแก๎วที่นี่ได๎มาจากศรลีังกาต้ังแตํสมยัของพระเจ๎า

บุเรงนอง นบัเป็นสิง่ศักดิ์สิทธ์ิคํูบ๎านคํูเมืองของยํางกุ๎ง เป็นหนึ่งในวัดที่ต๎องไปสักการะเมื่อมาเยือนยํางกุง๎ ตัววัดมี
รูปทรงแปดเหลี่ยมที่สวยงาม รวมถึงข๎างในที่ประดิษฐสถานพระเข้ียวแก๎วก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพกุาม 
 
 
 
 
 
 

 นําทํานสักการะ พระเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye Pagoda)  เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข๎าทั้งหมดห๎าด๎าน ทุกด๎านจะมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยูบํนฐานทกัษิณ มีพระพทุธรูปหุ๎มด๎วยทองคําองค์เล็กๆอีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของ
พระพุทธเจ๎าทัง้ 28 องค์ มีความสูงและเส๎นผําศูนย์กลางคือ 34 เมตร สร๎างโดยนายอูนุนายกคนแรกของพมํา เพื่อใช๎
เป็นสถานที่สงัคายนาพระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทิศพระเจดีย์องค์นี้เพื่อใหเ๎กิดการสร๎างสันติภาพข้ึน
ในโลก ภายในองค์พระเจดีย์บรรจพุระบรมธาตุ มีพระอรหันต์สาวกองค์สําคัญสององค์ มีพระพทุธรูปองค์พระประธาน
ที่อยูํข๎างในหลํอด๎วยเงินบรสิุทธ์ิมีน้ําหนัก กวํา 500 กิโลกรมั  
 
 
 
 
 
 

 หลงัจากนั้นนําทํานสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) (Kyauk Htat Gyi Reclining 
Buddha) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามทีสุ่ดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมํา  ที่บรเิวณพระบาทมีภาพวาด
รูปสรรพสิง่ อันล๎วนเป็นมิง่มงคลสงูสุด  ประกอบด๎วยลายลกัษณธรรมจักรข๎างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท 
และล๎อมด๎วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีักษณะซ๎อนกันซึ่งแตกตํางกับศิลปะของไทย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ วัดงาทัตจี(Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพุธรปูองค์ใหญํ คือหลวงพํองาทัตจี แปลวํา 
หลวงพอํทีสู่งเทําตึก 5 ช้ัน เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินออํน ทรงเครือ่งแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็น
โลหะ สํวนเครื่องประกอบด๎านหลังจะเป็นไมส๎ักแกะสลักทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายตํางๆ จําลองแบบมาจาก
พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทํานนมสัการ มหาวิชยเจดีย์ (Maha Wizaya Pagoda) อยูํติดกับเจดีย์ชเวดากองทางทิศใต๎ เจดีย์มหาวิ
ชยเจดีย์ถูกสร๎างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2523 มีความเช่ือของชาวเมืองวํา มีพระเกศาธาตุอีกสองเส๎น ภายในเจดีย์มีห๎องโถงที่
ใหญํมาก เพดานเป็นท๎องฟ้า ผนังรอบๆเป็นภาพต๎นโพธ์ิ มีภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ๎า ตรงกลางประดิษฐาน
พระพุทธรูป 8 องค์ จึงทําให๎ทีม่หาเจดีย์แหงํนี้เป็นที่นบัถือของชาวเมือง และนักเที่ยวมาสักการะกราบไหว๎บูชากัน
อยํางเนืองแนํน 
 
 
 
 
 
 
นําทํานสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)  พระมหาเจดีย์คํูบ๎านคํูเมืองพมํา เป็นเจดีย์
ทองคําที่งดงาม ตั้งเดํนเป็นสงําอยูํกลางเมืองยํางกุ๎ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด๎วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นลิ และ
บุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุ๎มอยูํนํ้าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชํางชาวพมํา จะใช๎
ทองคําแท๎ตีเป็นแผํนปิดองคเ์จดีย์ไว๎รอบ วํากันวําทองคําที่ใช๎ในการกํอสร๎างและซอํมแซมพระมหาเจดีย์แหํงนี้มากมาย
มหาศาลกวําทองคําทีเ่ก็บอยูํในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายลอ๎มด๎วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับ
ร๎อยองค์ มซีุ๎มประตสูี่ด๎าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด๎วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์
ได๎บรรจุเส๎นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ๎าจํานวน 8 เส๎น เป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 5 มหา
บูชาสถานสูงสุดของพมํา ซึ่งมีทั้งผู๎คนชาวพมํา และชาวตํางชาติพากันสักการะทัง้กลางวันและกลางคืนอยํางไมํขาด
สาย ณ ที่แหํงนี้มสีถาปัตยกรรมที่สวยงามอยํางนําอัศจรรย์ ไมํวําจะเป็นความงามของวิหารทิศทีท่ําเป็นศาลาโถงครอบ
ด๎วยหลังคาทรงปราสาทซอ๎นเป็นช้ันๆ ที่เรียกวํา พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธาน
สําหรับใหป๎ระชาชนมากราบไหว๎บูชา 
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วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน ศุกร์ เสาร ์
สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหาง พญานาค 

 
คําสวดบูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 
เป็นพระธาตุประจําคนเกิดปีมะเมีย (ม๎า) มีคําสวดบูชาดังนี้ 
ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัส
สะติ  ทุติยัง  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐสัสะติ  ตะติยัง  กัสสะปัง  พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ   
จะตุตถัง  โคตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ปัญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  ธาตุโย 
อะหัง วันทามิทูระโต  ฯ 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก โรงแรม  Best Western Green Hill / Summit Parkview Hotel หรอืเทียบเทํา ระดับ 4 ดาว 
  

วันท่ี 2 
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดบารมี-ตลาดสก๊อตมาร์เกต็-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลา
ดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-(DD4239 : 21.00-22.55)                               

เช้า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
 ทํานนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ (Botathaung Pagoda)  ซึ่งโบตะทาวน์ แปลวํา เจดีย์นายทหาร 1000 นาย ได๎

สร๎างเจดีย์โบตะทาวน์น้ีและทรงนําพระเกศธาตุ ไว๎ 1 เส๎น กํอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สําคัญอื่นๆ 
เมื่อเดินเข๎าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได๎อยํางใกล๎ชิด  นอกจากนี้ยังมีสิง่ที่นําชมภายในบรเิวณรอบๆ
เจดีย์ คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารด๎านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มลีักษณะงดงามยิ่งนัก ตาม
ประวัติวําเคยประดิษฐานอยูํในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมือ่พมําตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูก
เคลื่อนย๎ายไปยงัพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทําให๎รอดพน๎จากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถลํมพระราชวังมัณฑะเลย์ 
ตํอมาในปี 2488 พระพุทธรปูองค์นี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑวิ์กตอเรียและแอลเบริ์ต  และด๎านซ๎ายมอืจะเป็นรูปปั้น 
นัตโบโบยี (Nut Bo Bo Gyi)หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพมํารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว๎บูชา ด๎วยที่เช่ือวําเมื่อ
อธิษฐานสิ่งใดแล๎วจะสมปรารถนาทันใจ 

 วิธีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม๎ ผลไม๎ โดยเฉพาะมะพรา๎วอํอน กล๎วย หรือผลไมอ๎ื่นๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ่ง
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ทํานจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ให๎ทํานนําเงนิเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใสํมือของเทพ
ทันใจ 2 ใบ ไหว๎ขอพรแล๎วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเกบ็ไว๎จากนั้นก็เอาหน๎าผากไปแตะกับนิ้วช้ีของเทพทันใจ ทํานกจ็ะ
สมตามความปราถนาที่ขอไว๎ 
นําทํานขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตํานานเลําวํา เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จน
สิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตที่ชาวพมําเคารพกราบไหว๎กัน โดยทาํนสามารถกระซิบที่ข๎างหูเบาๆ ห๎ามให๎คนอื่นได๎ยิน และ
นําน้ํานมไปจํอไว๎ที่ปาก บูชาด๎วยข๎าวตอก ดอกไม๎ และผลไม๎ 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) Parami Monastery สักการะพระเกศาของพระพทุธเจ๎าองค์
พระเกศาธาตุ เมื่อนํามาวางบนจานแก๎ว จะสามารถเคลื่อนไหวได๎ และที่วัดยังเป็นที่เก็บพระบรมสารรีิกธาตุของพระ
โมคาลา พระสารบีุตร และพระอารหันต์อีกด๎วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน
  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักก่ิง+สลัดกุ้งมังกร) 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย 
 
 
 

จากนั้นนําทํานเลือกซื้อสินค๎าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เกต็ (Bogyoke Aung San Market) ซึ่งสร๎างเมือ่ครั้งพมํา
ยังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให๎ทํานได๎เลอืกชมและเลือกซื้อสินค๎าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก 
เชํน ไม๎แกะสลกั พระพทุธรูปไมห๎อมแกะสลัก แปง้ทานาคา ผ๎าปักพื้นเมอืง เครือ่งเงิน ไขํมุก และหยกพมํา (ตลาดส
ก๊อตปิดทุกวันจันทร์และวันหยุดสงกรานต์) 
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นําทํานชม วัดพระหินอ่อน (Kyauk Taw Gyi Pagoda) ซึ่งเป็นพระพุทธรปูหินอํอนขนาดใหญํเพียงกอ๎นเดียวที่มี
ความสวยงามและมีขนาดใหญทํี่สุดของประเทศพมํา โดยพระพุทธรูปองค์นี้ มีกระจกครอบไว๎เพื่อปรับอุณหภูมิให๎ตัว
องค์พระ เพื่อปอ้งกันการเสียหายของหยกหรือหินอํอนเพราะหากอากาศร๎อนเกินไป หยกหรอืหินอํอนอาจเกิดรอยร๎าว
หรือแตกได๎ ขนาดองค์พระมีความสงู 37 ฟุต กว๎าง 24 ฟุต  แกะสลักโดยชํางฝีมือชาวมัณฑะเลย์ ที่ได๎ข้ึนช่ือวําเป็นสุด
ยอดฝีมือแหํงสกลุชํางของประเทศ อํานตํอได๎ที่  
 
 
 
 
 
 
 
นําทํานชม ช้างเผือก (White Elephant)  ที่เป็นช๎างคํูบ๎านคํูเมืองของพมํา มสีีขาวเผือกตลอดทั้งตัวถูกต๎องตาม คช
ลักษณะของช๎างเผือกทุกประการ ในความเช่ือของชาวพมํา ซึ่งนับถือศาสนาพุทธแบบเถรวาทเชํนเดียวกับไทย เช่ือวํา 
ใครได๎พบกับช๎างเผอืกเสมือนกับได๎พบพระสัมมาสมัพุทธเจ๎า ซึ่งเช่ือกันวําในอดีตชาติเคยเสวยชาติเกิดเป็นช๎างเผอืก 
ในปัจจบุันยังมีความเช่ือที่วํา ขนช๎างเผือกโดยเฉพาะขนหาง"ถือวําเป็นเครือ่งรางของคลังชนิดหนึง่สามารถป้องกัน
เสนียดจัญไรแกผํู๎ทีม่ีไว๎ครอบครองได๎  
 
 
 
 
 
 
สมควรแกเํวลา นําทํานเดินทางสูํ สนามบินมิงกาลาดง เพือ่เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

21.00 น. 
22.55 น. 

ออกเดินทางกลับสูํ กรงุเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง) 
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมด๎วยความประทับใจ 

  
 

อัตราค่าบริการ : พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน  BY DD 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่าน
ละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ท่านละ 

02 ส.ค.62-03 ส.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500 

03 ส.ค.62-04 ส.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500 

09 ส.ค.62-10 ส.ค.62 7,999 7,999 7,999 1,500 

17 ส.ค.62-18 ส.ค.62 6,999 6,999 6,999 1,500 

23 ส.ค.62-24 ส.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500 
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24 ส.ค.62-25 ส.ค.62 6,999 6,999 6,999 1,500 

25 ส.ค.62-26 ส.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500 

30 ส.ค.62-31 ส.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500 

31 ส.ค.62-01 ก.ย.62 6,999 6,999 6,999 1,500 

05 ก.ย.62-06 ก.ย.62 6,555 6,555 6,555 1,500 

07 ก.ย.62-08 ก.ย.62 6,999 6,999 6,999 1,500 

11 ก.ย.62-12 ก.ย.62 6,555 6,555 6,555 1,500 

12 ก.ย.62-13 ก.ย.62 6,555 6,555 6,555 1,500 

14 ก.ย.62-15 ก.ย.62 6,999 6,999 6,999 1,500 

18 ก.ย.62-19 ก.ย.62 6,555 6,555 6,555 1,500 

19 ก.ย.62-20 ก.ย.62 6,555 6,555 6,555 1,500 

21 ก.ย.62-22 ก.ย.62 6,999 6,999 6,999 1,500 

25 ก.ย.62-26 ก.ย.62 6,555 6,555 6,555 1,500 

28 ก.ย.62-29 ก.ย.62 6,999 6,999 6,999 1,500 

03 ต.ค.62-04 ต.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500 

05 ต.ค.62-06 ต.ค.62 6,999 6,999 6,999 1,500 

09 ต.ค.62-10 ต.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500 

12 ต.ค.62-13 ต.ค.62 8,888 8,888 8,888 1,500 

17 ต.ค.62-18 ต.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500 

19 ต.ค.62-20 ต.ค.62 6,999 6,999 6,999 1,500 

02 พ.ย.62 – 03 พ.ย.62 7,555 7,555 7,555 1,500 

06 พ.ย.62 – 07 พ.ย.62 6,999 6,999 6,999 1,500 

09 พ.ย.62 – 10 พ.ย.62 7,555 7,555 7,555 1,500 

13 พ.ย.62 – 14 พ.ย.62 6,999 6,999 6,999 1,500 

16 พ.ย.62 – 17 พ.ย.62 7,555 7,555 7,555 1,500 

20 พ.ย.62 – 21 พ.ย.62 6,999 6,999 6,999 1,500 

23 พ.ย.62 – 24 พ.ย.62 7,555 7,555 7,555 1,500 

28 พ.ย.62 – 29 พ.ย.62 6,999 6,999 6,999 1,500 

29 พ.ย.62 – 01 ธ.ค.62 7,555 7,555 7,555 1,500 

05 ธ.ค.62 – 06 ธ.ค.62 6,999 6,999 6,999 1,500 

08 ธ.ค.62 – 09 ธ.ค.62 7,555 7,555 7,555 1,500 
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13 ธ.ค.62 – 14 ธ.ค.62 6,999 6,999 6,999 1,500 

14 ธ.ค.62 – 15 ธ.ค.62 7,555 7,555 7,555 1,500 

18 ธ.ค.62 – 19 ธ.ค.62 6,999 6,999 6,999 1,500 

21 ธ.ค.62 – 22 ธ.ค.62 7,555 7,555 7,555 1,500 

25 ธ.ค.62 – 26 ธ.ค.62 6,999 6,999 6,999 1,500 

28 ธ.ค.62 – 29 ธ.ค.62 8,888 8,888 8,888 1,500 

29 ธ.ค.62 – 30 ธ.ค.62 7,999 7,999 7,999 1,500 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินเต็มจํานวนตําทัวร์ โดยโอนเข๎าบญัชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได๎รับเงินมัดจําแล๎วเทํานั้น 
2. สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผูท๎ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่น

วีซําภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมํสงํสําเนาหน๎าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลกิการจอง
ทัวร์โดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อได๎รบัการยืนยันวํากรุ๏ปออกเดินทางได๎ ลูกค๎าจัดเตรียมเอกสารให๎การขอวีซําได๎ทันที 
4. หากทํานที่ตอ๎งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยํูตํางจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่ 

กํอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง๎เจ๎าหน๎าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมํ 
รับผิดชอบ คําใช๎จํายที่เกิดข้ึน 

5. การยื่นวีซําในแตํละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซําไมํเหมอืนกัน ทั้งแบบหมูํ
คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทํานสามารถสอบถามข๎อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกํอนการ
จองได๎จากทางเจ๎าหน๎าที ่

6. หากในคณะของทํานมผีู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส๎ูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสํะดวกในการเดินทางทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ช่ัวโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัว
ต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนือ่งจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์
มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1. คําต๋ัวเครื่องบินช้ันนักทํองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบวัุนเดินทางไป-กลับพร๎อมคณะ (ในกรณี

มีความประสงค์อยูํตํอจะต๎องไมํเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคําใช๎จํายที่ทางสายการบินกําหนด) 
2. คํานํ้าหนักกระเป๋าเดินทาง 20 กก. 
3. คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ 
4. คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร๎อมคนขับรถทีชํ่านาญเส๎นทาง 
5. คําห๎องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทํา  
6. คําอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
7. คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการ 
8. คํารถข้ึนพระธาตุอินทร์แขวน  
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9. คํามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
10. คําประกันอบุัติเหตุค๎ุมครองในระหวํางการเดินทาง ค๎ุมครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท คํา   

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุัติเหตุวงเงินทํานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 
*ลูกค๎าทํานใดสนใจ..ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมลูเพิม่เติม

กับทางบริษัได*๎  
เบี้ยประกันเริม่ต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
เบี้ยประกันเริม่ต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
ความครอบคลมุผูเ๎อาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ล๎านบาท] 
ความครอบคลมุผูเ๎อาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล๎านบาท] 
คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 
1. คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิเชํนคําอาหาร,คําเครื่องดื่มทีส่ั่งพเิศษ (มินิบาร,์ น้ําดื่ม, บุหรี,่ เหล๎า, เบียร์ 

ฯลฯ), คําโทรศัพท์ , คําซักรีด, คําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คํานํ้าหนักเกินจากทางสายการบิน
กําหนดเกินกวํากําหนด,คํารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บปว่ยจากโรคประจําตัว, คํากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคําทีสู่ญหายในระหวํางการเดินทางเป็นต๎น 

3. คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศพมําสําหรับหนังสือเดินทางตํางชาติและผู๎ถือเอกสารตํางด๎าวต๎องยื่นวี
ซําเข๎าประเทศพมํามีคําธรรมเนียม 1,600 บาทตํอทําน และคําบริการยื่นวีซํา 500 บาทตํอทําน ใช๎
ระยะเวลาในการยื่นวีซํา 5-7 วันทําการ ยกเว๎น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และ
ฟิลิปปินส์ ไมํต๎องยื่นวีซํา 

4. คําห๎องพักเดี่ยวตามอัตรา 
5. คํานํากล๎องถํายรปู และกล๎องวีดีโอเข๎าวัด 
6. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิด๎วยตัวทํานเอง 
7. คําทิปมัคคุเทศกจ์ากเมืองไทย (แล๎วแตํความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก์) 
8. คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยตา่งๆท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ 
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ*** 
หมายเหตุ : สําหรับผู๎เดินทางที่อายุไมํถึง 18 ปี และไมํได๎เดนิทางกับบิดา มารดา ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎

บุตรเดินทางไปตํางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด๎วย 
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**ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมยีนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทาง
ธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ท้ังน้ี หากมีการ
เปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่น 
วีซ่าเขา้ออกปกติอีกทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพ่ิมอีกท่านละ 1,000 บาท** 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซําเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชํบริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต๎องจะ
ชํวยให๎การพิจารณา ของสถานทูตงํายข้ึน 

2. กรณีทํานใดต๎องใช๎พาสปอร์ตเดินทาง ชํวงระหวํางยื่นวีซํา หรือ กํอนเดินทางกบัทางบริษัท ทําน
ต๎องแจ๎งให๎ทางบริษัทฯ ทราบลํวงหน๎าเพื่อวางแผนในการขอวีซําของทําน ซึ่งบางสถานทูตใช๎เวลา
ในการพิจารณาวีซําที่คํอนข๎างนานและอาจไมสํามรถดึงเลํมออกมาระหวํางการพจิารณาอนุมัติวีซํา
ได๎  

3. สําหรับผู๎เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูํตํางประเทศ จะตอ๎งดําเนินเรือ่งการขอวีซําด๎วยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยํูเทํานั้น 

4. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล๎ว
ต่ํากวํา 6 เดือน ผู๎เดินทางต๎องไปยื่นคําร๎องขอทําหนงัสือเดินทางเลํมใหมํ และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมํเกํา ให๎กบัทางบริษัทด๎วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทํานจะเป็นประโยชน์อยําง
ยิ่งในการยื่นคํารอ๎งขอวีซํา และจํานวนหน๎าหนงัสอืเดินทาง ต๎องเหลือวํางสําหรับติดวีซําไมํต่ํากวํา 
3 หน๎า 

5. ทํานที่ใสปํกหนงัสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรํับผิดชอบตํอปก
หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต๎องไมํมรีอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แตํงเติมใดๆ ในเลมํ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได๎สํารองที่นั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําต๋ัวเครือ่งบินแล๎ว  หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะ
ด๎วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็คํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคําใช๎จําย ประมาณ 
1,000 – 5,000 บาท  แล๎วแตํสายการบินและชํวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
คําใช๎จํายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็น
อยํางน๎อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูํบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท๎ี่จะนั่งต๎องมีคุณสมบัติตรงตามที่
สายการบินกําหนด เชํน ต๎องเป็นผู๎ทีม่ีรํางกายแข็งแรง และชํวยเหลือผู๎อื่นได๎อยํางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมปีัญหา เชํน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได๎ (น้ําหนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมํใชํผู๎ทีม่ี
ปัญหาทางด๎านสุขภาพและรํางกาย และอํานาจในการให๎ที่นัง่ Long leg ข้ึนอยูํกับทางเจ๎าหน๎าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทํานั้น 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ๎งยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกํอนการเดินทาง คืนคําใช๎จํายทั้งหมด 
2. แจ๎งยกเลิกภายใน 30-44 วันกํอนเดินทาง เก็บคําใช๎จําย เต็มจํานัวนคําทัวร์  
3. แจ๎งยกเลิกภายใน 16-29 วันกํอนเดินทาง เก็บคําใช๎จําย เต็มจํานัวนคําทัวร ์
4. แจ๎งยกเลิกนอ๎ยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็คําใช๎จํายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคําใช๎จํายทัง้หมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมผีลทําให๎คณะ

เดินทางไมํครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว๎ (30ทํานข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทาง
บริษัทและผูเ๎ดินทางอื่นทีเ่ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ๎งนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิดจาก
การยกเลิกของทําน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ
จะทําการเลื่อนการเดินทางของทําน  ไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถ
เรียกคืนได๎คือ คําธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคําธรรมเนยีมวีซําตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รบัการอนมุัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และทํานได๎ชําระคําทัวรห์รือ
มัดจํามาแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายทีเ่กิดข้ึนจริง เชํน คําวีซําและคําบรกิารยื่นวีซํา / 
คํามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคําต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแล๎ว) คําสํวนตํางในกรณีทีก่รุ๏ป
ออกเดินทางไมํครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมํคืนคํา
ทัวร์ทั้งหมด 

9. กรณีผูเ๎ดินทางไมสํามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ ไมํวํา
เหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกนั จึงอาจทําให๎หอ๎งพกัแบบห๎องเดี่ยว 

(Single) ,ห๎องคํู (Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 ทําน/3 เตียง (Triple Room) ห๎องพกัตําง
ประเภทอาจจะไมํติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมํีหอ๎งพกัแบบ 3 ทําน แตํอาจจะได๎เป็น 1 เตียง
ใหญํกบั 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสํวนใหญํอาจจะไมํมีเครื่องปรบัอากาศเนือ่งจากอยูํในแถบทีม่ีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให๎คําโรงแรมสงูข้ึนมากและห๎องพักในเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืย๎ายเมอืงเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาด

กะทัดรัตและไมํมอีํางอาบน้ํา ซึง่ข้ึนอยูํกบัการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องแตลํะห๎อง
อาจมลีักษณะแตกตํางกัน 

 
เอกสารการขอวีซ่าพมา่(สาํหรับหนังสือเดินทางต่างชาติท่ีไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสํงเอกสารกอํนการเดินทางอยํางน๎อย 10 วันทําการ 

-หนังสือเดินทาง (Passport)  
-ต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  
-หนังสือเดินทาง ต๎องมีหน๎าเหลือสําหรับประทับวีซําอยํางนอ๎ย 4 หน๎า 
-รูปถําย 
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-รูปถํายสหีน๎าตรงขนาด2 นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใช๎รูปสีพื้นหลังขาวเทํานั้น ถํายไว๎ไมํเกิน 6 เดือน , 
สติ๊กเกอร์ใช๎ไมํได๎)และกรุณาเขียนเบอร์ติดตํอ-อาชีพไว๎ด๎านหลงัรปู 
-ใบตรวจคนเข๎าเมอืงขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตตํางชาติทีเ่ดินทางเข๎าประเทศไทยจะต๎องมีใบตรวจคนเข๎าออกเมืองของไทยที่มีตรา
ประทับให๎แนบมาในเลํมพาสปอร์ตด๎วย 

**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเลํมเกําและซอง(ปก)ไมํต๎องแนบมาเพื่อป้องกันการสญูหาย หากแนบมาแล๎วเกิดการ
สูญหายทางบริษัทจะไมรํับผิดชอบในทกุกรณี ** 

 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเตมิได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 
 
 
หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มผีูร๎ํวมคณะไมํถึง 10 ทําน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็คํานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงํเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอํน

วันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งใหท๎ราบลํวงหน๎าอันเนือ่งจากสาเหตุ

ตํางๆ 
 4. บริษัทฯ จะไมรํับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาํช๎าจากสายการบิน, การประท๎วง, การ

นัดหยุดงาน, การกํอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรํับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทําน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอํงเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทํานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทําน
ได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


