
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระนอนตาหวาน | วดังาทตัจี | วดัโกทตัจี | มหาเจดียช์เวดากอง | เจดียโ์บตะทาวน์  (เทพทนัใจ) – เทพกระซิบ 
วดับารมี | วดัไจ๊กะส่าน |  เจดียช์เวโพนพวนิ | วดัแม๊ะละมุ  

สักการะพระมหาเจดีย์เชดากอง เสริมสิริมงคล ขอพรด้านชัยชนะ ณ วัดพระโกทัตจี  
ไหว้พระแก้กรรม เปิดดวง  ณ เจดีย์ชเวโพนวิน   



 
 

ขอพร 2 มหาเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ และ เจดีย์ไจ๊กะส่าน 
พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว  

อ่ิมอร่อยกับบุปเฟต์ชาบู!! เมนูพิเศษ !! สลดักุ้งมังกร และ เป็ดปักก่ิง รสเริศ  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40)-เจาทัตยี(พระนอน
ตาหวาน)-วัดงาทัตจี-วัดโกทัตจี-เจดีย์ชเวโพนพวิน-เจดีย์ชเวดากอง 

06.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจา้หนา้ที่คอยให้การตอ้นรับ 
ท่านสามารถรับบริการ ณ ห้องรับรองของสากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ
บริเวณชั้น 3 ตรงขา้มกบัประตูขึ้นเคร่ืองหมายเลขD7 

08.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย ์เที่ยวบินที่ PG701 
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถิ่นที่

เมียนมาร์ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) 
 หลงัจากนั้นน าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี Chauk Htat Gyi (พระนอนตาหวาน) ซ่ึงเป็นพระนอน

ที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า  ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพส่ิง อนัลว้น
เป็นมิ่งมงคลสูงสุด  ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัรขา้งละองคใ์นบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ย
รูปอฎัจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซ้อนกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย 

เส้นทางการเดินทาง 
วันท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40)-เจาทัตยี(พระนอน

ตาหวาน)-วัดงาทัตจี-วัดโกทัตจี-เจดีย์ชเวโพนพวิน-เจดีย์ชเวดากอง 
วันที่ 2. เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-วัดบารมี-ไจ๊กะส่าน-เลือกซ้ือสินค้าของฝากที่MCV-วัดแม๊ะละมุ

(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-20.15) 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda  ซ่ึงมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี 
แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัที่แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย ์
เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไม้สักแกะสลกัทั้งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ 
จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑะเลย)์ 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านนมสัการ พระโกทัตจี Koe Htat Kyee Buddh พระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งสมาธิที่ใหญ่ที่สุดใน

ย่างกุ้ง  สูงถึง 72 ฟุต ชนะ   ค าว่า “โก” ในภาษพม่า แปลว่าเก้า หมายถึงความเจริญก้าวหน้า วดัโกทัตจี มี
ทั้งหมด 9 ชั้น มุงดว้ยหลงัคา 9 ยอด ทั้งสองขา้งของทางเข้ามีรูปป้ัน กบยกัษ์ และ งู ตามต านานกล่าวว่า “กบ
ยกัษ์กินงู” เช่ือกนัว่าเป็นสัญลักษณ์ “แห่งชัยชนะ” สถานที่แห่งน้ีจึงเป็นที่นิยมในการขอพระเร่ืองชัยชนะใน
ดา้นต่างๆให้กบัตวัเอง  
วิธีการขอพร ท่านสาราถขอพรได1้ขอ้ อธิษฐานแลว้นบัลูกประค า9รอบ   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 น าท่านสักการะ เจดีย์ชเวโพนพวิน Shwe Bonepwin  เจดียแ์กก้รรม เปิดดวง  เสริมดวง ตามต านานกล่าวว่า มี
พ่อคา้ 2 พ่ีน้อง ไดอ้ญัเชิญพระเกศาธาตุจากประเทศอินเดีย เพื่อสร้างเจดียช์วดากอง ในระหว่างทางไดห้ยดุพกั 
ณ บริเวณเจดียช์เวโพนพวินในปัจจุบนั ไดเ้กิดแสงประกายทองออกมาปริเวณดงักล่าว จึงไดอ้ญัเชิญสร้างองค์
เจดียข์ึ้นมา ตามความเช่ือผูม้ีจิตรศรัทธานิยมมากราบไหวบู้ชาเพ่ือปรับดวง เสริมดวง ให้ดีย่ิงขึ้น    
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดียท์องค าที่งดงาม ตั้งเด่นเป็น
สง่าอยูก่ลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบุษราคมัอีก 2 ,317 เม็ด  
มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่น ้าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองค าแทต้ีเป็นแผ่น
ปิดองค์เจดียไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองค าที่ใชใ้นการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งน้ีมากมายมหาศาลกว่า
ทองค าที่เก็บอยูใ่นธนาคารชาติองักฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นบัร้อยองค ์
มีซุ้มประตูส่ีดา้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ด้
บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 5 
มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวนัและกลางคืน
อยา่งไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยา่งน่าอศัจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท า
เป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย ์ภายใน
ประดิษฐานพระประธานส าหรับให้ประชาชนมากราบไหวบู้ชา 
 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหาง พญานาค 
 

ค าสวดบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
เป็นพระธาตุประจ าคนเกิดปีมะเมีย (มา้) มีค าสวดบูชาดงัน้ี 

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

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิ่มกับสุกีห้ม้อไฟและเคร่ืองด่ืมหลากหลายชนิด 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 

วันที่ 2 
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-วัดบารมี-ไจ๊กะส่าน-เลือกซ้ือสินค้าของฝากที่MCV-วัดแม๊ะละมุ
(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-20.15) 

เช้า บริการอาหารเชา้ณห้องอาหารของโรงแรม 
 นมสัการ เจดีย์โบตะทาวน์ซ่ึงโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้ร้างเจดียโ์บตะทาวน์น้ีและทรง

น าพระเกศธาตุ ไว ้1 เส้น ก่อนที่จะน าไปบรรจุที่เจดียช์เวดากองและเจดีย์ส าคญัอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ยา่งใกลชิ้ด  นอกจากน้ียงัมีส่ิงที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพุธ
รูปทองค า ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลกัษณะงดงามย่ิงนกั ตามประวติัว่า
เคยประดิษฐานอยูใ่นพระราชวงัมณัฑะเลย ์คร้ังเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนยา้ย
ไปยงัพิพิธภณัฑ์กลัป์กัตตาในอินเดีย ท าให้รอดพน้จากระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรที่ถล่มพระราชวงัมัณฑะเลย ์

 

 

 



 
 

ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองคน้ี์ถูกจดัแสดงที่พิพิธภณัฑวิ์กตอเรียและแอลเบิร์ต  และดา้นซ้ายมือจะเป็นรูป
ป้ัน นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยที่เช่ือว่าเมื่ออธิษฐานส่ิงใด
แลว้จะสมปรารถนาทนัใจจากนั้นน าท่าน 

 สักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ
ศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนตัซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นั
มานานแลว้ การบูชานั้นจะตอ้งกระซิบขอพรที่ขา้งหูเบาๆ และบูชาดว้ยมะพร้าว  กลว้ยนากที่เขาจดัไวเ้ป็นชุด
แลว้ นอกจากน้ียงันิยมบูชาดว้ยน ้านม และขา้วตอก รวมทั้งดอกไม ้ ซ่ึงมกัจะเป็นดอกมหาหงส์ ที่คนพม่านิยม
ใชบู้ชาพระกนัทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) สักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้องค์พระเกศาธาตุ เมื่อ
น ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลื่อนไหวได ้และที่วดัยงัเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระโมคาลา พระ
สารีบุตร และพระอารหันตอ์ีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเข้าสู่ เจดีย์ไจ๊กะส่าน Kyaikkasan Pagoda เจดีย์เก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของเมืองย่างกุ ้ง เจดีย์องค์น้ีสร้าง
มาแลว้ 2 พนักว่าปี โดยกษตัริยช์าวอินเดีย ซ้ึงเป็นกษตัริยใ์นยคุเดียวกบัพระเจา้อโศกมหาร ภายในองคพ์ระเจดย์
บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจา้และพระธาตุส่วนอื่นๆ 32 องค์ ตามต านาน ในสมยัที่เมืองยา่งกุง้ ไดก้ลายเป็น
เมืองร้าง มียกัษส์องพ่ีน้อง ช่ือ “นองดอ องคพ์ี่ และ “นยีดอ”องคน์้อง ท าหนา้ที่คุม้คลองรักษาองคพ์ระเกศาธาตุ
และพระธาตุที่บรรจุไว ้ณ เจดียไ์จ๊กะส่านแห่งน้ีไวจ้นถึงปัจจุบนั และเจดียไ์จ๊กะส่านแห่งน้ียงัมี องค์เทพทนัใจ
ไจ๊กะสาสนที่สามารถขอพรท่านได ้เทพทนัใจที่น่ีลกัษณะใบหนา้ที่ยิ้มแยม้ ดูใจดี จึงเป็นอีก1สถานที่ ที่ผูม้ีจิตร
ศรัทธาชาวเมียร์มาร์นิยมมาขอพรมากอีกแห่งหน่ึง 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ!!เมนูเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกร) 
 
 
 
 
 
 

บ่าย 
 

น าทุกท่านเลือกเขา้ชมเลือกซ้ือสินคา้ของฝากจากพม่าที่ MCV  หรือ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต (Bogyoke Aung San 
Market) ซ่ึงสร้างเมื่อคร้ังพม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ ให้ท่านไดเ้ลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ที่
ระลึกพ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลกั พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพ้ืนเมือง 
เคร่ืองเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวนัจนัทร์และวนัหยดุสงกรานต)์ 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม วัดแม๊ะละมุ Mae lamu Pagoda  “แม๊ะละมุ” เป็นพระนามของพระมารดาของพระเจา้โอ
คาลาปะ (Okkalapa) กษตัริยผู์ส้ร้างพระมหาเจดีย์ชเวดากอง  ภายในบริเวณวดัแม๊ะละมุแห่งน้ีมีพระพุทธรูป
หลากหลายปางมีอายูหลายสิบปีให้ท่านได้บูชาสักการะ และมีการจ าลองพุทธประวตัิขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ท่านสามารถร่วมบุญถวายแผ่นกระเบื้องไดท้ี่วดัแห่งน้ี  ตามความเช่ือ การร่วมบุญถวายกระ
เบื่อง ผลบุญกุศลจะช่วยเสริมดวงต าแหน่งหนา้ที่การงานและการสร้างหลกัปักฐาน 
 
 
 
 
 
 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ยา่งกุง้(สนามบินมิงกาลาดง) เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
18.20 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย ์เที่ยวบินที่ PG704 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ือง) 
20.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความประทบัใจ 

 

 

 



 
 

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

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัที่ 05-06 ต.ค.62 8,555 8,555 8,555 1,500 4,000 
วนัที่ 02-03 พ.ย.62 8,555 8,555 8,555 1,500 4,000 
วนัที่ 09-10 พ.ย.62 8,555 8,555 8,555 1,500 4,000 
วนัที่ 16-17 พ.ย.62 8,555 8,555 8,555 1,500 4,000 
วนัที่ 30 พ.ย.62 – 01 ธ.ค.
62 

8,555 8,555 8,555 
1,500 

4,000 

วนัที่ 14-15 ธ.ค.62 8,555 8,555 8,555 1,500 4,000 
วนัที่ 21-22 ธ.ค.62 8,555 8,555 8,555 1,500 4,000 

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

 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินเต็มจ านวนค่าทวัร์ โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวี

ซ่าภายใน 3 วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจอง
ทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

3. เมื่อไดรั้บการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 

ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่ 
รับผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่
คณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการ
จองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัว
ตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มี
ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 



 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบี้ยประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบี้ยประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ(มินิบาร์, น ้าด่ืม, บุหร่ี, เหลา้, เบียร์ ฯลฯ), 

ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด
เกินกว่าก าหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ
ของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่าส าหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติและผูถ้ือเอกสารต่างดา้วตอ้งย่ืนวี
ซ่าเขา้ประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการย่ืนวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้
ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่า 5-7 วนัท าการ ยกเวน้ หนงัสือเดินทางไทย กมัพูชา ลาว เวียดนาม และ
ฟิลิปปินส์ ไม่ตอ้งย่ืนวีซ่า 

4. ค่าห้องพกัเด่ียวตามอตัรา 
5. ค่าน ากลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวีดีโอเขา้วดั 



 
 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการของมคัคุเทศก์) 
8. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน่และทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
 

หมายเหตุ : ส าหรับผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทาง
ธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 
วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวีซ่าเข้า

ออกปกติอีก 
ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 

 
ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวซ่ีา 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะ

ช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 
2. กรณีท่านใดตอ้งใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่าน

ตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลา
ในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตัิวีซ่า
ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน
ประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยูเ่ท่านั้น 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่า
กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเล่มเก่า ให้กบัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งย่ิง
ในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 



 
 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนงัสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษทัไดส้ ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 
– 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่ง
นอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที่
สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่
เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มี
ปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย เต็มจ านวันค่าทวัร์  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย เต็มจ านวันค่าทวัร์ 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษทัและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจาก
การยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ
จะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถ
เรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ไดรั้บการอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์
หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า 
/ ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ป
ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  



 
 

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่า
ทวัร์ทั้งหมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หน้าที่ ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภท
อาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 
1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมือง

เต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะ

ทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้อง
อาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 
เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 

-หนงัสือเดินทาง (Passport)  
-ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
-หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 4 หนา้ 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 น้ิว จ านวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพ้ืนหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , 
สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได)้และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยที่มีตรา
ประทบัให้แนบมาในเล่มพาสปอร์ตดว้ย 

**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมาเพ่ือป้องกนัการสูญหาย หากแนบมาแลว้เกิด
การสูญหายทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ** 

 
 



 
 

เอกสารย่ืนวซ่ีาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

หมายเหตุ : 
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อน

วนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุ

ต่างๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัฯ 

 5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

 6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่าน
ไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


