
 
 
 
 
 
 

พมา่ ชยัชนะ ไหวพ้ระ 9 วดั 2วนั1คนื 
โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม – เดอืนมนีาคม 63 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ไฮไลทท์วัร ์
สกัการะพระมหาเจดยีเ์ชดากอง  

เสรมิสริมิงคล ขอพรดา้นชยัชนะ ณ วดัพระโกทตัจ ี
พระนอนตาหวาน – วดังาทตัจ ี- วดับารม ี- วดัแมะ๊ละมุ 

ไหวพ้ระแกก้รรม เปิดดวง  ณ เจดยีช์เวโพนวนิ   

ขอพร 2 มหาเทพทนัใจ ณ เจดยีโ์บตะทาวน ์และ เจดยีไ์จก๊ะสา่น 

พเิศษ!! เมนูบฟุเฟ่ตช์าบ ู/ สลดักุง้มงักร และ เป็ดปกักิง่ รสเรศิ 
 



 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) – สนามบนิมงิกาลาดง (ยา่งกุง้) - เจาทตัย(ีพระนอน 
          ตาหวาน)-วดังาทตัจ-ีวดัโกทตัจ-ีเจดยีช์เวโพนพวนิ-เจดยีช์เวดากอง 

06.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F โดยมี
เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ ท่านสามารถรับบรกิาร ณ หอ้งรับรองของสากสายการบนิบางกอก

แอรเ์วยผ์ูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศบรเิวณชัน้ 3 ตรงขา้มกับประตขูึน้เครือ่งหมายเลขD7 
08.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงยา่งกุง้ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG701 
09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) 
 หลังจากนัน้น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีChauk Htat Gyi (พระนอน

ตาหวาน) ซึง่เป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพม่า  ที่
บรเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิง่ อันลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณ
ธรรมจักรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 

ประการ พระบาทมลีกัษณะซอ้นกันซึง่แตกตา่งกับศลิปะของไทย 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ีNga Htat Gyi Pagoda ซึง่มพีระพุทธรูปองคใ์หญ่ คอื
หลวงพ่องาทัตจ ีแปลวา่ หลวงพ่อทีส่งูเท่าตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัทีแ่กะสลักจาก

หนิออ่น ทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะ สว่นเครือ่งประกอบดา้นหลังจะเป็นไมสั้ก
แกะสลักทัง้หมด และสลักป็นลวดลายตา่งๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครือ่งสมัยยะตะ
นะโบง (สมัยมัณฑะเลย)์ 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าท่านนมัสการ พระโกทตัจ ีKoe Htat Kyee Buddh พระพุทธรูปในอริยิาบถน่ัง
สมาธทิีใ่หญ่ทีส่ดุในย่างกุง้  สงูถงึ 72 ฟตุ ชนะ   ค าวา่ “โก” ในภาษพม่า แปลวา่เกา้ หมายถงึ

ความเจรญิกา้วหนา้ วัดโกทัตจ ีมทีัง้หมด 9 ชัน้ มงุดว้ยหลังคา 9 ยอด ทัง้สองขา้งของทางเขา้
มรีูปปั้น กบยักษ์ และ งู ตามต านานกลา่ววา่ “กบยักษ์กนิงู” เชือ่กันวา่เป็นสัญลักษณ์ “แหง่ชยั
ชนะ” สถานทีแ่หง่นี้จงึเป็นทีน่ยิมในการขอพระเรือ่งชยัชนะในดา้นตา่งๆใหก้ับตัวเอง  

วธิกีารขอพร ท่านสาราถขอพรได1้ขอ้ อธษิฐานแลว้นับลกูประค า9รอบ   
น าท่านสักการะ เจดยีช์เวโพนพวนิ Shwe Bonepwin เจดยีแ์กก้รรม เปิดดวง  เสรมิดวง 

ตามต านานกลา่ววา่ มพ่ีอคา้ 2 พีน่อ้ง ไดอ้ญัเชญิพระเกศาธาตจุากประเทศอนิเดยี เพือ่สรา้ง
เจดยีช์วดากอง ในระหวา่งทางไดห้ยุดพัก ณ บรเิวณเจดยีช์เวโพนพวนิในปัจจุบัน ไดเ้กดิแสง

ประกายทองออกมาปรเิวณดังกลา่ว จงึไดอ้ญัเชญิสรา้งองคเ์จดยีข์ึน้มา ตามความเชือ่ผูม้จีติร
ศรัทธานยิมมากราบไหวบ้ชูาเพือ่ปรับดวง เสรมิดวง ใหด้ยีิง่ขึน้    
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

น าท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า เป็นเจดยีท์องค าที่
งดงาม ตัง้เดน่เป็นสง่าอยูก่ลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด 

ทับทมิ นลิ และบษุราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยูน่ ้าหนักถงึ 
1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพม่า จะใชท้องค าแทต้เีป็นแผน่ปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กนัวา่

ทองค าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นี้มากมายมหาศาลกวา่ทองค าทีเ่ก็บ
อยู่ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ย
องค ์มซีุม้ประตสูีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายใน

องคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจ าปี
เกดิปีมะเมยี และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า และ

ชาวตา่งชาตพิากันสักการะทัง้กลางวันและกลางคนือย่างไมข่าดสาย ณ ทีแ่หง่นี้มสีถาปัตยกรรม
ทีส่วยงามอย่างน่าอัศจรรย ์ไม่วา่จะเป็นความงามของวหิารทศิทีท่ าเป็นศาลาโถงครอบดว้ย
หลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รยีกวา่ พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐาน

พระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื ศุกร ์ เสาร ์

สตัว์
สญัลกัษณ์ 

ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหาง พญานาค 

 

ค าสวดบูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 
เป็นพระธาตุประจ าคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคี าสวดบูชาดงันี ้

ชมพูทเีป  วะระฐาเน  สงิคุตตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกุสนัธงั  สุวณัณะทณัฑงั  

ธาตุโย  ฐสัสะต ิ ทุตยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ ตะตยิงั  กสัสะปงั  พุทธะจวีะ
รงั  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ  จะตุตถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ ปญัจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  

อะนาคะโต  อุตตะมงั  ธาตุโย อะหงั วนัทามทิูระโต  ฯ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนชูาบูบุฟเฟ่ต ์อรอ่ยเต็มอิม่กบัสกุ ีห้มอ้ไฟและ 
เครือ่งดืม่หลากหลายชนดิ 

ทีพ่กั Grand Mercure Yangon หรอืเทยีบเทา่ (ระดบั 5 ดาว) 
 

วนัทีส่อง เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) – เทพกระซบิ – วดับารม ี– ไจก๊ะสา่น – เลอืกซือ้สนิคา้ 
          ของฝากทีM่CV – วดัแมะ๊ละมุ (สนามบนิมงิกาลาดง) – สนามบนิสุวรรณภูม ิ 
          (กรุงเทพฯ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวนซ์ ึง่โบตะทาวน์ แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้ง

เจดยีโ์บตะทาวน์นีแ้ละทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะน าไปบรรจุทีเ่จดยีช์เวดากองและ
เจดยีส์ าคัญอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ดิ  
นอกจากนี้ยงัมสีิง่ทีน่่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพุธรูปทองค า ประดษิฐานในวหิาร

ดา้นขวามอื เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัทีม่ลีักษณะงดงามยิง่นัก ตามประวัตวิา่เคยประดษิฐาน
อยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย ์ครัง้เมือ่พม่าตกเป็นอาณานคิมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูก

เคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาในอนิเดยี ท าใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรที่
ถลม่พระราชวังมัณฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพุทธรูปองคน์ี้ถูกจัดแสดงทีพ่พิธิภัณฑว์กิตอเรยี

และแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปปัน้ นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึง่ชาวพม่ารวมถงึ
ชาวไทยนยิมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยทีเ่ชือ่วา่เมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจจากนัน้
น าท่าน 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

สักการะ เทพกระซบิ “อะมาดอวเ์มีย๊ะ” ตามต านานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิ

ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต
ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การบชูานัน้จะตอ้งกระซบิขอพรทีข่า้งหเูบาๆ และ



 
 
 
 
 
 

บชูาดว้ยมะพรา้ว กลว้ยนากทีเ่ขาจัดไวเ้ป็นชดุแลว้ นอกจากนี้ยงันยิมบชูาดว้ยน ้านม และ
ขา้วตอก รวมทัง้ดอกไม ้ ซึง่มกัจะเป็นดอกมหาหงส ์ทีค่นพม่านยิมใชบ้ชูาพระกันทั่วไป 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดับารม ี(พระเกศามชีวีติ) สักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้องค์
พระเกศาธาต ุเมือ่น ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลือ่นไหวได ้และทีว่ัดยังเป็นทีเ่กบ็พระบรม

สารรีกิธาตขุองพระโมคาลา พระสารบีตุร และพระอารหันตอ์กีดว้ย 
น าท่านเขา้สู ่เจดยีไ์จก๊ะสา่น Kyaikkasan Pagoda เจดยีเ์กา่แกอ่กีแหง่หนึง่ของเมอืงย่าง
กุง้ เจดยีอ์งคน์ี้สรา้งมาแลว้ 2 พันกวา่ปี โดยกษัตรยิช์าวอนิเดยี ซึง้เป็นกษัตรยิใ์นยุคเดยีวกับ

พระเจา้อโศกมหาร ภายในองคพ์ระเจดยบ์รรจุพระเกศาของพระพุทธเจา้และพระธาตสุ่วนอืน่ๆ 
32 องค ์ตามต านาน ในสมัยทีเ่มอืงย่างกุง้ ไดก้ลายเป็นเมอืงรา้ง มยีักษ์สองพีน่อ้ง ชือ่ “นองดอ 

องคพ์ี ่และ “นยดีอ”องคน์อ้ง ท าหนา้ทีคุ่ม้คลองรักษาองคพ์ระเกศาธาตแุละพระธาตทุีบ่รรจุไว ้
ณ เจดยีไ์จ๊กะสา่นแหง่นีไ้วจ้นถงึปัจจุบัน และเจดยีไ์จ๊กะสา่นแหง่นีย้ังม ีองคเ์ทพทันใจไจ๊กะสา
สนทีส่ามารถขอพรท่านได ้เทพทันใจทีน่ี่ลกัษณะใบหนา้ทีย่ ิม้แยม้ ดใูจด ีจงึเป็นอกี1สถานที ่ที่

ผูม้จีติรศรัทธาชาวเมยีรม์ารน์ยิมมาขอพรมากอกีแหง่หนึง่ 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ!!เมนูเป็ดปกักิง่และสลดักุง้มงักร) 

น าทุกท่านเลอืกเขา้ชมเลอืกซือ้สนิคา้ของฝากจากพม่าที ่MCV  หรอื ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต 
(Bogyoke Aung San Market) ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พม่ายังคงเป็นอาณานคิมของประเทศ

อังกฤษ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงมากมายในราคาถูก เชน่ ไม ้
แกะสลัก พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมอืง เครือ่งเงนิ ไขมุ่ก และหยก
พม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทรแ์ละวันหยุดสงกรานต)์ 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม วดัแมะ๊ละมุ Mae lamu Pagoda  “แมะ๊ละมุ” เป็นพระนามของพระ
มารดาของพระเจา้โอคาลาปะ (Okkalapa) กษัตรยิผ์ูส้รา้งพระมหาเจดยีช์เวดากอง  ภายใน

บรเิวณวัดแม๊ะละมแุหง่นี้มพีระพุทธรูปหลากหลายปางมอีายูหลายสบิปีใหท้่านไดบ้ชูาสักการะ 
และมกีารจ าลองพุทธประวัตขิององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท่านสามารถร่วมบญุถวาย

แผ่นกระเบือ้งไดท้ีว่ัดแหง่นี้  ตามความเชือ่ การร่วมบญุถวายกระเบือ่ง ผลบญุกศุลจะชว่ยเสรมิ
ดวงต าแหนง่หนา้ทีก่ารงานและการสรา้งหลักปักฐาน 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู ่ยา่งกุง้(สนามบนิมงิกาลาดง) เพือ่เดนิทางกลบั
กรุงเทพฯ 

18.20 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG704  
(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

20.15 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

 

*************************************** 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น 

เด็กอายุไมเ่กนิ  
12 ปี 

(เสรมิเตยีง) 

เด็กอายุไมเ่กนิ  
12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง)  
พกัเดีย่วเพิม่ 

10-11 ม.ค. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 

11-12 ม.ค. 63 7,999 7,999 7,999 1,500 

17-18 ม.ค. 63 8,999 8,999 8,999 1,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06-07 ม.ีค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 

07-08 ม.ีค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 

13-14 ม.ีค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 

14-15 ม.ีค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 

20-21 ม.ีค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 

21-22 ม.ีค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 

27-28 ม.ีค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 

28-29 ม.ีค 63 9,999 9,999 9,999 1,500 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ  
รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ช าระเงนิเต็มจ านวนคา่ทัวร ์โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เท่านัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วี
ซา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวร์

โดยอัตโนมัต ิ
3.  เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี
4.  หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ 
รับผดิชอบ คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5.  การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง

ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่



 
 
 
 
 
 

6.  หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว 
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัว

ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักท่องเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 
7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

ลูกคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์ 

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3 % 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 
2. คา่ใชจ่้ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร,คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ (มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), 

คา่โทรศัพท ์, คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิ
กวา่ก าหนด,คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที่
สญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพม่าส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยืน่วซีา่ 
เขา้ประเทศพม่ามคีา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ท่าน และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ท่าน ใช ้

ระยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันท าการ ยกเวน้ หนังสอืเดนิทางไทย กัมพูชา ลาว เวยีดนาม และ
ฟิลปิปินส ์ไม่ตอ้งยืน่วซีา่ 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอัตรา 
5. คา่น ากลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 
6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมัคคเุทศก)์ 
8. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

9. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

หมายเหต ุ: ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมให ้
      บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 



 
 
 
 
 
 

 
**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทาง

ธรรมดา ผา่นทา่อากาศยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไม่
เกนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้ง

กลบัมายืน่  วซ่ีาเขา้ออกปกตอิกีทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซ่ีาเพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท** 
 
ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่วซ่ีา 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยให ้
การพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้ง
แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่า
กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอื

เดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ใน
การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่ปกหนังสอื

เดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน 
หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ย
สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 
5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ
คา่ใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่าง

นอ้ย 
3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย

การบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิ

มปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้น
สขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ 

ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ่้าย เต็มจ านัวนคา่ทัวร ์ 

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ่้าย เต็มจ านัวนคา่ทัวร ์
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ 
เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง

บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการ
ยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะ

ท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีก
คนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเกบ็ 



 
 
 
 
 
 

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัด
จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัด

จ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทาง
ไม่ครบตามจ านวน 

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่

เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่ง

ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่
กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัด

รัตและไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งกัน 
 

เอกสารการขอวซ่ีาพมา่(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 
โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 10 วันท าการ 

-หนังสอืเดนิทาง (Passport)  
-ตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง  
-หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 4 หนา้ 

-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน , 

สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได)้และกรุณาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรูป 
-ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีรา

ประทับใหแ้นบมาในเลม่พาสปอรต์ดว้ย 
**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมาเพือ่ป้องกันการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกดิการ

สญูหายทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในทกุกรณี ** 
 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลาหาก
ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

หมายเหตุ : 
 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน 
เดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตุ 

ตา่งๆ 
 4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัด 

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ 



 
 
 
 
 
 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของ
ท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
การเมอืง สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

 


