
 

 

รหัสทัวร B2B2000279 
ทัวรพมา ชัยชนะ ไหวพระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน (PG) 
พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี | วัดโกทัตจี | มหาเจดียชเวดากอง 
เจดียโบตะทาวน (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ | วัดบารม ี
วัดไจกะสาน |  เจดียชเวโพนพวิน | วัดแมะละมุ  
 

 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ยางกุง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-

09.40)-เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-วัดงาทัตจี-วัดโกทัตจี-เจดียชเวโพนพวิน-เจดียชเว
ดากอง 

วันที่ 2. เจดียโบตะทาวน(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-วัดบารม-ีไจกะสาน-เลือกซื้อสินคาของฝาก
ทีM่CV-วัดแมะละมุ(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 : 
18.20-20.15) 

 
 

 

 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ยางกุง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-
09.40)-เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-วัดงาทัตจี-วัดโกทัตจี-เจดียชเวโพนพวิน-
เจดียชเวดากอง 

06.00 
น. 

พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร F โดยมี
เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ 
ทานสามารถรับบริการ ณ หองรับรองของสากสายการบินบางกอกแอรเวยผูโดยสารขา
ออกระหวางประเทศบริเวณช้ัน 3 ตรงขามกับประตูขึ้นเครื่องหมายเลขD7 

08.45 
น. 

ออกเดินทางสูกรุงยางกุง โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินที ่PG701 

09.40 
น. 

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย
แลว (เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 

 หลังจากน้ันนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี Chauk Htat Gyi (พระนอน
ตาหวาน) ซึ่งเปนพระนอนที่มีความสวยงามท่ีสุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมา  ที่
บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเปนมิ่งมงคลสูงสุด  ประกอบดวยลาย
ลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลางฝ�าพระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตก
มงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดงาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda  ซึ่งมีพระพุทธรูปองค
ใหญ คือหลวงพองาทัตจ ีแปลวา หลวงพอท่ีสูงเทาตึก 5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ที่แกะสลักจากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัตริย เครื่องทรงเปนโลหะ สวนเครื่องประกอบ
ดานหลังจะเปนไมสักแกะสลักทั้งหมด และสลักปนลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจาก
พระพทุธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย) 
 
 
 
 
 
 

  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากน้ันนําทานนมัสการ พระโกทัตจี Koe Htat Kyee Buddh พระพุทธรูปในอิริยาบถ
น่ังสมาธิที่ใหญที่สุดในยางกุง  สูงถึง 72 ฟุต ชนะ   คําวา “โก” ในภาษพมา แปลวาเกา 
หมายถึงความเจริญกาวหนา วัดโกทัตจี มีทั้งหมด 9 ชั้น มุงดวยหลังคา 9 ยอด ทั้งสอง
ขางของทางเขามีรูปปم�น กบยักษ และ งู ตามตํานานกลาววา “กบยักษกินงู” เช่ือกันวาเปน
สัญลักษณ “แหงชัยชนะ” สถานที่แหงน้ีจึงเปนที่นิยมในการขอพระเรื่องชัยชนะในดาน
ตางๆใหกับตัวเอง  
วิธีการขอพร ทานสาราถขอพรได1ขอ อธิษฐานแลวนับลูกประคํา9รอบ   
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 นําทานสักการะ เจดียชเวโพนพวิน Shwe Bonepwin  เจดียแกกรรม เปดดวง  เสริม
ดวง ตามตํานานกลาววา มีพอคา 2 พี่นอง ไดอัญเชิญพระเกศาธาตุจากประเทศอินเดีย 
เพ่ือสรางเจดียชวดากอง ในระหวางทางไดหยุดพัก ณ บริเวณเจดียชเวโพนพวินในปจจุบัน 
ไดเกิดแสงประกายทองออกมาปริเวณดังกลาว จึงไดอัญเชิญสรางองคเจดียขึ้นมา ตาม
ความเชื่อผูมีจิตรศรัทธานิยมมากราบไหวบูชาเพื่อปรับดวง เสริมดวง ใหดียิ่งขึ้น    
 
 
 
 
 
 
 

 นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา เปนเจดีย
ทองคําที่งดงาม ตั้งเดนเปนสงาอยูกลางเมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับดวย
เพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียชเวดากองมีทองคํา
โอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชางชาวพมา จะใชทองคําแทตีเปนแผนปดองค
เจดียไวรอบ วากันวาทองคําท่ีใชในการกอสรางและซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมากมาย
มหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียราย
ลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับรอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดีย
ประกอบดวยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน เปนพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย และยังเปน 1 ใน 5 
มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซึ่งมีทั้งผูคนชาวพมา และชาวตางชาติพากันสักการะทั้ง
กลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย ณ ที่แหงน้ีมีสถาปตยกรรมที่สวยงามอยางนา
อัศจรรย ไมวาจะเปนความงามของวิหารทิศที่ทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรง

 

 



 

 

ปราสาทซอนเปนชั้นๆ ที่เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองคพระเจดีย ภายในประดิษฐานพระ
ประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา 
 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน 
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สัตว
สัญลักษณ 
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หนู
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พญานาค 

 
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  ธาตุ
โย อะหัง วันทามิทูระโต  ฯ 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูบุฟเฟ�ต อรอยเต็มอิ่มกับสุกี้หมอไฟและ
เคร่ืองดื่มหลากหลายชนิด 
 
 
 
 

 

 



 

 

ท่ีพัก นําคณะเขาสูที ่พัก Grand Mercure Yangon หรือเทียบเทา (ระดับ 5 ดาว) 
 
 
 

 
 
 

 

วันที่ 2 
เจดียโบตะทาวน(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-วัดบารมี-ไจกะสาน-เลือกซื้อสินคาของ
ฝากที่MCV-วัดแมะละมุ(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(PG704 : 18.20-20.15) 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 นมัสการ เจดียโบตะทาวนซึ่งโบตะทาวน แปลวา เจดียนายทหาร 1,000 นาย ไดสราง

เจดียโบตะทาวนนี้และทรงนําพระเกศธาตุ ไว 1 เสน กอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดียชเวดากอง
และเจดียสําคัญอ่ืนๆ เม่ือเดินเขาไปในเจดียสามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอยางใกลชิด  
นอกจากน้ียังมีสิ่งที่นาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานใน
วิหารดานขวามือ เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติวาเคย
ประดิษฐานอยูในพระราชวังมัณฑะเลย ครั้งเมื่อพมาตกเปนอาณานิคมอังกฤษในป พ.ศ. 
2428 ถูกเคลื่อนยายไปยังพิพิธภัณฑกัลป�กัตตาในอินเดีย ทําใหรอดพนจากระเบิดของ
ฝ�ายพันธมิตรที่ถลมพระราชวังมัณฑะเลย ตอมาในป 2488 พระพุทธรูปองคน้ีถูกจัด
แสดงที่พิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต  และดานซายมือจะเปนรูปปم�น นัตโบโบยี หรือ 
เทพทันใจ ซึ่งชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบูชา ดวยที่เชื่อวาเมื่ออธิษฐานสิ่ง
ใดแลวจะสมปรารถนาทันใจจากนั้นนําทาน 

 สักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอวเม๊ียะ”ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่
เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไป
กลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว การบูชาน้ันจะตองกระซิบขอพรที่
ขางหูเบาๆ และบูชาดวยมะพราว  กลวยนากที่เขาจัดไวเปนชุดแลว นอกจากนี้ยังนิยมบูชา
ดวยน้ํานม และขาวตอก รวมทั้งดอกไม  ซึ่งมักจะเปนดอกมหาหงส ที่คนพมานิยมใชบูชา
พระกันทั่วไป 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

  
 จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) สักการะพระเกศาของพระพุทธเจา

องคพระเกศาธาตุ เมื่อนํามาวางบนจานแกว จะสามารถเคลื่อนไหวได และที่วัดยังเปนที่
เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระโมคาลา พระสารีบุตร และพระอารหันตอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเขาสู เจดียไจกะสาน Kyaikkasan Pagoda เจดียเกาแกอีกแหงหน่ึงของเมือง
ยางกุง เจดียองคน้ีสรางมาแลว 2 พันกวาป โดยกษัตริยชาวอินเดีย ซึ้งเปนกษัตริยในยุค
เดียวกับพระเจาอโศกมหาร ภายในองคพระเจดยบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจาและพระ
ธาตุสวนอ่ืนๆ 32 องค ตามตํานาน ในสมัยที่เมืองยางกุง ไดกลายเปนเมืองราง มียักษ
สองพี่นอง ชื่อ “นองดอ องคพี่ และ “นยีดอ”องคนอง ทําหนาที่คุมคลองรักษาองคพระ
เกศาธาตุและพระธาตุที่บรรจุไว ณ เจดียไจกะสานแหงน้ีไวจนถึงปจจุบัน และเจดียไจกะ
สานแหงน้ียังมี องคเทพทันใจไจกะสาสนที่สามารถขอพรทานได เทพทันใจที่น่ีลักษณะ
ใบหนาที่ยิ้มแยม ดูใจดี จึงเปนอีก1สถานที่ ที่ผูมีจิตรศรัทธาชาวเมียรมารนิยมมาขอพร
มากอีกแหงหน่ึง 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ!!เมนูเปดปกกิ่งและสลัดกุงมังกร) 
 
 
 
 
 
 
 

บาย 
 

นําทุกทานเลือกเขาชมเลือกซื้อสินคาของฝากจากพมาที่ MCV  หรือ ตลาดสกอตมาร
เก็ต (Bogyoke Aung San Market) ซึ่งสรางเมื่อครั้งพมายังคงเปนอาณานิคมของ
ประเทศอังกฤษ ใหทานไดเลือกชมและเลือกซื้อสินคาที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก 
เชน ไมแกะสลัก พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แป�งทานาคา ผาปกพื้นเมือง เครื่องเงิน 
ไขมุก และหยกพมา (ตลาดสกอตปดทุกวันจันทรและวันหยุดสงกรานต) 
จากน้ันนําทานเขาชม วัดแมะละมุ Mae lamu Pagoda  “แมะละม”ุ เปนพระนามของ
พระมารดาของพระเจาโอคาลาปะ (Okkalapa) กษัตริยผูสรางพระมหาเจดียชเวดากอง  
ภายในบริเวณวัดแมะละมุแหงน้ีมีพระพุทธรูปหลากหลายปางมีอายูหลายสิบปใหทานได
บูชาสักการะ และมีการจําลองพุทธประวัติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทาน
สามารถรวมบุญถวายแผนกระเบื้องไดที่วัดแหงน้ี  ตามความเชื่อ การรวมบุญถวายกระ
เบ่ือง ผลบุญกุศลจะชวยเสริมดวงตําแหนงหนาท่ีการงานและการสรางหลักปกฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ยางกุง(สนามบินมิงกาลาดง) เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
18.20 

น. 
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG704 (มี
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

20.15 
น. 

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ : พมา ชัยชนะ ไหวพระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน BY PG 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) ทาน
ละ 

พักเดีย่ว 

วันที ่21-22 ธ.ค.62 8,555 8,555 8,555 1,500 
วันที่  10-11 ม.ค. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 
วันที่  11-12 ม.ค. 63 7,999 7,999 7,999 1,500 
วันที่  17-18 ม.ค. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 
วันที่  18-19 ม.ค. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 
วันที่  24-25 ม.ค. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 
วันที่  25-26 ม.ค. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 
วันที่  01-02 ก.พ. 63 7,999 7,999 7,999 1,500 
วันที่  08-09 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 
วันที่  09-10 ก.พ. 63 10,999 10,999 10,999 1,500 
วันที่  14-15 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 
วันที่  15-16 ก.พ. 63 9,999 9,999 9,999 1,500 
วันที่  21-22 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 
วันที่  22-23 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 
วันที่  28-29 ก.พ. 63 10,999 10,999 10,999 1,500 
วันที่  06-07 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 
วันที่  07-08 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 
วันที่  13-14 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 
วันที่  14-15 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 
วันที่  20-21 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 
วันที่  21-22 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 
วันที่  27-28 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 
วันที่  28-29 มี.ค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินเต็มจํานวนคาทัวร โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซา
ไดทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ให
ทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ
แจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามได

จากเจาหนาที่) 



 

 

 คาประกันอุบัติ เหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท  

 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ(มินิบาร, น้ําด่ืม, 

บุหร่ี, เหลา, เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 
คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,  คารักษาพยาบาล
กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญ
หายในระหวางการเดินทางเปนตน 

3. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติและผูถือ
เอกสารตางดาวตองยืน่วีซาเขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม 1,600 บาทตอ
ทาน และคาบริการยื่นวีซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการยืน่วีซา 5-7 
วันทําการ ยกเวน หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟลิปปนส ไม
ตองยื่นวีซา 

4. คาหองพักเด่ียวตามอัตรา 
5. คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด 
6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัว

ทานเอง 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ

มัคคุเทศก) 



 

 

8. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
9. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ขึ้นอยู

กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถงึ

ผลประโยชน 
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 

 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตอง

มีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมา
ดวย 

**ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผู
ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพํานักใน
ดินแดนของอีกฝ�ายหนึ่งเปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลบัมาย่ืนวีซาเขา

ออกปกติอีก 

ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท** 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสาร
ที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับ
ทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซา
ของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไม
สามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวี
ซาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือ
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย 
เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารอง
ขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 
หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทาน
ยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจํา
ตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการ
บินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสาย
การบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปด
ประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่ น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
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 เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 



 

 

เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะ
ตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทาน
ไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไม
ครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก
และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง
เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยว
อาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 



 

 

เอกสารการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติที่ไมไดรับการยกเวน) 
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ 

-หนังสือเดินทาง (Passport)  
-ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  
-หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา 
-รูปถาย 
-รูปถายสีหนาตรงขนาด2 น้ิว จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไว
ไมเกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอรใชไมได)และกรุณาเขียนเบอรติดตอ-อาชีพไว
ดานหลังรูป 
-ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอรตตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออก
เมืองของไทยท่ีมีตราประทับใหแนบมาในเลมพาสปอรตดวย 

**ในกรณีที่มีพาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพื่อป�องกันการสูญหาย 
หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี ** 

 
 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 

ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบิน

มีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

อันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํา
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจาก
ความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาท
ของนักทองเที่ยวเอง 



 

 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง  

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 


