
 

 

รหัสทัวร B2B2000281 
ทัวรพมา 9 วดั สําเร็จดวยบุญ 2 วัน 1 คืน (DD) 
พระพุทธไสยาสนเจาทัตย(ีพระนอนตาหวาน) | พระงาทัตจี | พระโกทัตจี 
เจดียโบตะทาวน (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระเจตุนพญาจี | เจดียชเวดากอง    
เจดียเอ็งตอหยา | เจดียไจกะสาน | วัดแมะละม ุl ตลาดสกอตมารเก็ต 
อิ่มอรอยกับหลากหลายเมนูบุฟเฟต Hot Pot  
อิ่มอรอยกับสลัดกุงมังกร+เปดปกก่ิง 
 

 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ยางกุง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-
07.35)-พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) - พระงาทัตจี-พระโกทัตจี-เจดียโบตะ
ทาวน (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)- พระเจตุนพญาจ-ีเจดียชเวดากอง   
วันที่ 2. เจดียเอ็งตอหยา-เจดียไจกะสาน-วัดแมะละม-ุตลาดสกอตมารเก็ต-ยางกุง 
(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) -  (DD4239 : 21.00- 22.55)                            
 
 

 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ยางกุง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-
07.35)-พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)- พระงาทัตจี-พระโกทัตจี-
เจดียโบตะทาวน (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)- พระเจตุนพญาจ-ีเจดียชเวดากอง   

04.00 น. พรอมกัน สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศช้ัน 3 
เคานเตอร สายการบินนกแอร โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับอํานวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

06.30 น. ออกเดินทางสู ยางกุง โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD4230 (ไมมีอาหารบน
เคร่ือง) 

07.35 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย
แลว (เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง) 
นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) (Kyauk Htat Gyi 
Reclining Buddha) ซึ่งเปนพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของ
ประเทศพมา  ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเปนมิ่งมงคลสูงสุด  
ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลางฝ�าพระบาท และลอมดวย
รูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีักษณะซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดงาทัตจี(Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพุธรูปองคใหญ 
คือหลวงพองาทัตจี แปลวา หลวงพอที่สูงเทาตึก 5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่
แกะสลักจากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัตริย เครื่องทรงเปนโลหะ สวนเครื่องประกอบ
ดานหลังจะเปนไมสักแกะสลักทั้งหมด และสลักปนลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจาก
พระพทุธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย) 
 
 
 

  
 
จากน้ันนําทานนมัสการ พระโกทัตจี (Koe Htat Kyee Buddh) พระพุทธรูปใน
อิริยาบถน่ังสมาธิที่ใหญที่สุดในยางกุง  สูงถึง 72 ฟุต ชนะ   คําวา “โก” ในภาษพมา 
แปลวาเกา หมายถึงความเจริญกาวหนา วัดโกทัตจี มีทั้งหมด 9 ช้ัน มุงดวยหลังคา 9 ยอด 
ทั้งสองขางของทางเขามีรูปปم�น กบยักษ และ งู ตามตํานานกลาววา “กบยักษกินงู” เช่ือกัน
วาเปนสัญลักษณ “แหงชัยชนะ” สถานที่แหงน้ีจึงเปนที่นิยมในการขอพระเรื่องชัยชนะใน
ดานตางๆใหกับตัวเอง  
วิธีการขอพร ทานสาราถขอพรได1ขอ อธิษฐานแลวนับลูกประคํา9รอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ทานนมัสการ เจดียโบตะทาวน (Botathaung Pagoda)  ซึ่งโบตะทาวน แปลวา เจดีย
นายทหาร 1000 นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวนน้ีและทรงนําพระเกศธาตุ ไว 1 เสน กอนที่
จะนําไปบรรจุที่เจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอ่ืนๆ เมื่อเดินเขาไปในเจดียสามารถ
มองเห็นพระเกศาธาตุไดอยางใกลชิด  นอกจากน้ียังมีสิ่งที่นาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย 
คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เปนพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มี
ลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติวาเคยประดิษฐานอยูในพระราชวังมัณฑะเลย ครั้งเมื่อ
พมาตกเปนอาณานิคมอังกฤษในป พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนยายไปยังพิพิธภัณฑกัลป�กัตตา
ในอินเดีย ทําใหรอดพนจากระเบิดของฝ�ายพันธมิตรที่ถลมพระราชวังมัณฑะเลย ตอมาใน
ป 2488 พระพุทธรูปองคน้ีถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต  และดาน
ซายมือจะเปนรูปปم�น นัตโบโบยี (Nut Bo Bo Gyi) หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพมารวมถึง
ชาวไทยนิยมไปกราบไหวบูชา ดวยที่เช่ือวาเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ 
วิธีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือผลไมอ่ืนๆ
มาสักการะเทพทันใจ ซึ่งทานจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากน้ันก็ใหทานนําเงินเงิน
บาท (แบงค 20, 50, 100 บาท) ไปใสมือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 
ใบ เอามาเก็บไวจากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของเทพทันใจ ทานก็จะสมตามความ
ปราถนาที่ขอไว 
นําทานขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเม๊ียะ ตามตํานานเลาวา เปนธิดาของพญานาค 
ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตที่ชาวพมาเคารพกราบไหวกัน โดยทาน
สามารถกระซิบที่ขางหูเบาๆ หามใหคนอ่ืนไดยิน และนําน้ํานมไปจอไวที่ปาก บูชาดวย
ขาวตอก ดอกไม และผลไม 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน 

 

 
 
 

นําทานเขาสูวัดเจตุน Kyay Thon Pagoda  มัสการ พระเจตุนพญาจี  พระพุททรูป
สําริดที่เกาแกของพมาอารูปราวรอยกวาป ซ่ึงเปนพระพุทธรูปที่เกาแกคูบานคูเมืองของชาว

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมียนมารอีกแหงหน่ึง   
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)  พระมหาเจดีย
คูบานคูเมืองพมา เปนเจดียทองคําที่งดงาม ต้ังเดนเปนสงาอยูกลางเมืองยางกุง มีความสูง 
109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหา
เจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชางชาวพมา จะใช
ทองคําแทตีเปนแผนปดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําที่ใชในการกอสรางและซอมแซม
พระมหาเจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  
รอบๆฐานพระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับรอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอด
ฉัตรองคพระมหาเจดียประกอบดวยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพระมหาเจดียได
บรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุธเจาจํานวน 8 เสน เปนพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย 
และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซึ่งมีทั้งผูคนชาวพมา และชาวตางชาติพา
กันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย ณ ที่แหงน้ีมีสถาปตยกรรมที่สวยงาม
อยางนาอัศจรรย ไมวาจะเปนความงามของวิหารทิศที่ทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคา
ทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆ ที่เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองคพระเจดีย ภายในประดิษฐาน
พระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา 
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คําสวดบูชาพระมหาเจดียชเวดากอง 
เปนพระธาตุประจําคนเกิดปมะเมีย (มา) มีคําสวดบูชาดังน้ี 

ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  
สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ทุติยัง  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัส
สะติ  ตะติยัง  กัสสะปง  พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ   จะตุตถัง  โคตะมะ อัฎฐะ
เกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ปญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  ธาตุโย 
อะหัง วันทามิทูระโต  ฯ 

คํ่า 
 

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บุฟเฟต Hot Pot 
 
 
 
 
 
 

ที่พัก โรงแรม  Summit Parkview Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 เจดียเอ็งตอหยา-เจดียไจกะสาน-วัดแมะละมุ-ตลาดสกอตมารเก็ต-ยางกุง(สนามบิน
มิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-(DD4239 : 21.00-22.55)                              

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานสักการะเจดียเอ็งตอหยา (Eain taw Yar pagoda) เจดียเกาแกอายูราว 170 

ป บริเวณรอบองคเจดียมีเหลาบรรดาองคเทพใหทานไดสัการะขอพร ทานสามารถขอพรได
รอบองคเจดีย และเจดียเอ็งตอหยาสามารถขอพรเรื่องที่ทาง ที่อยูอาศัย สําหรับผูมีจิต
ศรัทธาสามารถขอกับองคเจดียแหงน้ีได นับเปนเจดียที่เกาแกและศักดิ์สิทธิ์อีกแหงของ
เมียนมาร 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 นําทานเขาสู เจดียไจกะสาน (Kyaikkasan Pagoda) เจดียเกาแกอีกแหงหน่ึงของเมือง
ยางกุง เจดียองคน้ีสรางมาแลว 2 พันกวาป โดยกษัตริยชาวอินเดีย ซึ้งเปนกษัตริยในยุค
เดียวกับพระเจาอโศกมหาร ภายในองคพระเจดยบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจาและพระ
ธาตุสวนอ่ืนๆ 32 องค ตามตํานาน ในสมัยที่เมืองยางกุง ไดกลายเปนเมืองราง มียักษสอง
พี่นอง ชื่อ “นองดอ องคพี่ และ “นยีดอ”องคนอง ทําหนาที่คุมคลองรักษาองคพระเกศา
ธาตุและพระธาตุที่บรรจุไว ณ เจดียไจกะสานแหงน้ีไวจนถึงปจจุบัน และเจดียไจกะสานแหง
น้ียังมี องคเทพทันใจไจกะสาสนที่สามารถขอพรทานได เทพทันใจที่น่ีลักษณะใบหนาที่ยิ้ม
แยม ดูใจดี จึงเปนอีก1สถานที่ ที่ผูมีจิตรศรัทธาชาวเมียรมารนิยมมาขอพรมากอีกแหงหน่ึง 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน
  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เปดปกก่ิง+สลัดกุงมังกร) 
 
 
 
 
 
 

 จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ ตลาดสกอตมารเก็ต (Bogyoke Aung San 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Market) ซึ่งสรางเมื่อครั้งพมายังคงเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหทานไดเลือกชม
และเลือกซื้อสินคาที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก พระพุทธรูปไม
หอมแกะสลัก แป�งทานาคา ผาปกพื้นเมือง เครื่องเงิน ไขมุก และหยกพมา (ตลาดสกอต
ปดทุกวันจันทรและวันหยุดสงกรานต) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานเขาชม วัดแมะละมุ (Mae lamu Pagoda)  “แมะละมุ” เปนพระนามของ
พระมารดาของพระเจาโอคาลาปะ (Okkalapa) กษัตริยผูสรางพระมหาเจดียชเวดากอง  
ภายในบริเวณวัดแมะละมุแหงน้ีมีพระพุทธรูปหลากหลายปางมีอายูหลายสิบปใหทานได
บูชาสักการะ และมีการจําลองพุทธประวัติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทาน
สามารถรวมบุญถวายแผนกระเบื้องไดที่วัดแหงน้ี  ตามความเชื่อ การรวมบุญถวายกระ
เบ่ือง ผลบุญกุศลจะชวยเสริมดวงตําแหนงหนาท่ีการงานและการสรางหลักปกฐาน 
 
 
 
 
 
 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินมิงกาลาดง เพ่ือเดินทางกลับกรงุเทพฯ 
 

21.00 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD 4239 (ไมมีอาหาร
บนเครื่อง) 

22.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ : พมา 9 วัด สําเร็จดวยบุญ 2 วัน 1 คืน 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพัก 2-
3 ทานทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง) ทาน
ละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสริมเตียง) ทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ทานละ 

วันที่ 02 – 03 พ.ย.62 6,999 6,999 6,999 1,500 
วันที่ 06 – 07 พ.ย.62 6,555 6,555 6,555 1,500 
วันที่ 16 – 17 พ.ย.62 6,999 6,999 6,999 1,500 
วันที่ 23 – 24 พ.ย.62 6,999 6,999 6,999 1,500 
วันที่ 28 – 29 พ.ย.62 6,555 6,555 6,555 1,500 
วันที่ 08 – 09 ธ.ค.62 7,555 7,555 7,555 1,500 
วันที่ 14 – 15 ธ.ค.62 7,555 7,555 7,555 1,500 
วันที่ 18 – 19 ธ.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500 
วันที่ 21 – 22 ธ.ค.62 7,555 7,555 7,555 1,500 
วันที่ 25 – 26 ธ.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500 
วันที่ 28 – 29 ธ.ค.62 8,888 8,888 8,888 1,500 
วันที่ 29 – 30 ธ.ค.62 7,999 7,999 7,999 1,500 
วันที่ 08-09 ม.ค.63 6,555 6,555 6,555 1,500 
วันที่ 15-16 ม.ค.63 6,555 6,555 6,555 1,500 
วันที่ 22-23 ม.ค.63 6,555 6,555 6,555 1,500 
วันที่ 25-26 ม.ค.63 6,999 6,999 6,999 1,500 
วันที่ 01-02 ก.พ.63 6,999 6,999 6,999 1,500 
วันที่ 05-06 ก.พ.63 6,555 6,555 6,555 1,500 
วันที่ 13-14 ก.พ.63 6,555 6,555 6,555 1,500 
วันที่ 19-20 ก.พ.63 6,555 6,555 6,555 1,500 
วันที่ 20-21 ก.พ.63 6,555 6,555 6,555 1,500 
วันที่ 22-23 ก.พ.63 6,999 6,999 6,999 1,500 
วันที่ 26-27 ก.พ.63 6,555 6,555 6,555 1,500 
วันที่ 05-06 มี.ค.63 6,555 6,555 6,555 1,500 
วันที่ 07-08 มี.ค.63 6,999 6,999 6,999 1,500 
วันที่ 11-12 มี.ค.63 6,555 6,555 6,555 1,500 



 

 

วันที่ 14-15 มี.ค.63 6,999 6,999 6,999 1,500 
วันที่ 19-20 มี.ค.63 6,555 6,555 6,555 1,500 
วันที่ 21-22 มี.ค.63 6,999 6,999 6,999 1,500 
วันที่ 25-26 มี.ค.63 6,555 6,555 6,555 1,500 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมคัคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินเต็มจํานวนตาทัวร โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลว

เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นนักทองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอม

คณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายที่
ทางสายการบินกําหนด) 

2. คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง 20 กก. 
3. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
4. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 



 

 

5. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  
6. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
8. คารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวน  
9. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
10. คาประกันอุบัติ เหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คา   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 
*ลูกคาทานใดสนใจ..ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัได*  

เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน

บาท] 
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน

บาท] 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร,คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ (มินิบาร, น้ําดื่ม, บุหรี่, เหลา, 

เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค
ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทางเปนตน 

3. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติและผูถือเอกสารตาง
ดาวตองยื่นวีซาเขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม 1,600 บาทตอทาน และคาบริการยื่นวี
ซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา 5-7 วันทําการ ยกเวน หนังสือเดินทาง
ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟลิปปนส ไมตองยื่นวีซา 

4. คาหองพักเด่ียวตามอัตรา 



 

 

5. คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก) 
8. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
9. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ขึ้นอยูกบั
สภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถงึ
ผลประโยชน 

และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี

จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 

**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือ
หนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติและจะมีสทิธิพํานักในดนิแดน

ของอีกฝ�ายหนึ่งเปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 
สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมาย่ืน 

วีซาเขาออกปกติอีกทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท** 
 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานัวนคาทัวร  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานัวนคาทัวร 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติที่ไมไดรับการยกเวน) 
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ 

-หนังสือเดินทาง (Passport)  
-ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  
-หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา 
-รูปถาย 
-รูปถายสีหนาตรงขนาด2 น้ิว จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไวไมเกิน 6 
เดือน , สต๊ิกเกอรใชไมได)และกรุณาเขียนเบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป 
-ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอรตตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทย
ที่มีตราประทับใหแนบมาในเลมพาสปอรตดวย 

**ในกรณีที่มีพาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพื่อป�องกันการสูญหาย หากแนบ
มาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี ** 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 



 

 

หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการ

ปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน

เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติ เหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 


