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เจดย์ีมหาวชิยะ-เจดย์ีชเวดากอง 

# .## น. พร้อมกัน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั +น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมี
เจ้าหน้าที,คอยให้การต้อนรับอํานวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

#%."# น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ ง โดยสายการบินนกแอร์ เที,ยวบินที, DD !"# (ไม่มีอาหารบนเครื�อง และไม่มีนําหนักกระเป๋าโหลดใต้
เครื�อง) 

#'."( น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที,เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ�นที�เมียนมาร์ช้ากว่า
ประเทศไทยครึ�งชั�วโมง) 

 นําท่านขอพรที, วัดพระเขี +ยวแก้ว (Swel Taw Myat Zedi Taw)พระเขี "ยวแก้วที,นี,ได้มาจากศรีลงักาตั "งแต่สมัยของพระเจ้าบุเรง
นอง นบัเป็นสิ,งศกัดิ7สิทธิ7คู่บ้านคู่เมืองของย่างกุ้ ง เป็นหนึ,งในวดัที,ต้องไปสกัการะเมื,อมาเยือนย่างกุ้ ง ตวัวดัมีรูปทรงแปดเหลี,ยมที,
สวยงาม รวมถงึข้างในที,ประดิษฐสถานพระเขี "ยวแก้วก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพกุาม 

 นําท่านสกัการะ พระเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye Pagoda)  เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั "งหมดห้าด้าน ทกุด้านจะมีพระพทุธรูป
ประดิษฐานอยู่บนฐานทกัษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคําองค์เล็กๆอีก <= องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจ้าทั "ง <= องค์ มี
ความสงูและเส้นผ่าศนูย์กลางคือ >? เมตร สร้างโดยนายอนูนุายกคนแรกของพม่า เพื,อใช้เป็นสถานที,สงัคายนาพระไตรปิฎก ในปี 
ค.ศ. BCD? – BCDF และอทุิศพระเจดีย์องค์นี "เพื,อให้เกิดการสร้างสนัติภาพขึ "นในโลก ภายในองค์พระเจดีย์บรรจพุระบรมธาต ุมีพระ
อรหนัต์สาวกองค์สําคญัสององค์ มีพระพทุธรูปองค์พระประธานที,อยูข้่างในหลอ่ด้วยเงินบริสทุธิ7มีนํ "าหนกั กวา่ DII กิโลกรัม   

 
 
 
 

กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากนั "นนําท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) (Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha) ซึ,งเป็นพระ
นอนที,มีความสวยงามที,สดุและดวงตาสวยที,สดุของประเทศพม่า  ที,บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ,ง อนัล้วนเป็นมิ,งมงคล
สูงสุด  ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล BI= 
ประการ พระบาทมีลกัษณะซ้อนกนัซึ,งแตกตา่งกบัศิลปะของไทย 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั "นนําท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี(Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ,งมีพระพธุรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทตัจี แปลว่า หลวงพ่อที,สงู
เท่าตึก D ชั "น เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยัที,แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื,องแบบกษัตริย์ เครื,องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื,องประกอบ
ด้านหลงัจะเป็นไม้สกัแกะสลกัทั "งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื,องสมัยยะตะนะโบง 
(สมยัมณัฑเลย์) 
จากนั "นนําท่านนมสัการ มหาวิชยเจดีย์ (Maha Wizaya Pagoda) อยู่ติดกับเจดีย์ชเวดากองทางทิศใต้ เจดีย์มหาวิชยเจดีย์ถูก
สร้างขึ "นเมื,อ พ.ศ.<D<> มีความเชื,อของชาวเมืองว่า มีพระเกศาธาตุอีกสองเส้น ภายในเจดีย์มีห้องโถงที,ใหญ่มาก เพดานเป็น
ท้องฟ้า ผนังรอบๆเป็นภาพต้นโพธิ7 มีภาพพุทธประวติัของพระพุทธเจ้า ตรงกลางประดิษฐานพระพทุธรูป = องค์ จึงทําให้ที,มหา
เจดีย์แหง่นี "เป็นที,นบัถือของชาวเมือง และนกัเที,ยวมาสกัการะกราบไหว้บชูากนัอยา่งเนืองแน่น 
นําท่านสกัการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)  พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคําที,งดงาม 
ตั "งเด่นเป็นสง่าอยูก่ลางเมืองยา่งกุ้ ง มีความสงู BIC เมตร ประดบัด้วยเพชร D?? เมด็ ทบัทิม นิล และบษุราคมัอีก <,>BN เม็ด  มหา
เจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุ้มอยู่นํ "าหนกัถึง B,BII กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคําแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่า
กนัวา่ทองคําที,ใช้ในการก่อสร้างและซอ่มแซมพระมหาเจดีย์แหง่นี "มากมายมหาศาลกวา่ทองคําที,เก็บอยูใ่นธนาคารชาติองักฤษเสีย
อีก  รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นบัร้อยองค์ มีซุ้มประตสีู,ด้าน ยอดฉตัรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วย
เพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจเุส้นพระเกศาธาตขุองพระพธุเจ้าจํานวน = เส้น เป็นพระธาตปุระจําปี
เกิดปีมะเมีย และยงัเป็น B ใน D มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า ซึ,งมีทั "งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากนัสกัการะทั "งกลางวนั
และกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที,แห่งนี "มีสถาปัตยกรรมที,สวยงามอย่างน่าอศัจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที,ทําเป็น



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า 
ที�พัก 

ศาลาโถงครอบด้วยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั "นๆ ที,เรียกว่า พยาธาต ุรายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธาน
สําหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บชูา 

 
รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
โรงแรม  Best Western Green Hill / Summit Parkview Hotel หรือเทียบเทา่ ระดบั ? ดาว 

วันที� ! 
เจดย์ีโบตะทาวน์(เทพทนัใจ)-วัดบารมี-ตลาดสก๊อตมาร์เกต็-วัดพระหนิอ่อน-ช้างเผือก-ย่างกุ้ง
(สนามบนิมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)-(DD !"i : !�.##-!!.(()                              

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ท่านนมสัการ เจดีย์โบตะทาวน์ (Botathaung Pagoda)  ซึ,งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร BIII นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะ

ทาวน์นี "และทรงนําพระเกศธาตุ ไว้ B เส้น ก่อนที,จะนําไปบรรจุที,เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สําคัญอื,นๆ เมื,อเดินเข้าไปในเจดีย์
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด  นอกจากนี "ยังมีสิ,งที,น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองคํา 
ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที,มีลักษณะงดงามยิ,งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ใน
พระราชวงัมณัฑะเลย์ ครั "งเมื,อพม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. <?<= ถกูเคลื,อนย้ายไปยงัพิพิธภณัฑ์กลัป์กตัตาในอินเดีย 
ทําให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรที,ถลม่พระราชวงัมณัฑะเลย์ ต่อมาในปี <?== พระพทุธรูปองค์นี "ถกูจดัแสดงที,พิพิธภณัฑ์
วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปั "น นัตโบโบยี (Nut Bo Bo Gyi)หรือ เทพทันใจ ซึ,งชาวพม่ารวมถึงชาวไทย
นิยมไปกราบไหว้บชูา ด้วย 
ที,เชื,อวา่เมื,ออธิษฐานสิ,งใดแล้วจะสมปรารถนาทนัใจ 

 วิธีการสกัการะเทพทนัใจ นําดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื,นๆมาสกัการะเทพทนัใจ ซึ,งท่านจะชอบมาก 
(บริเวณวดัจะมีขาย) จากนั "นก็ให้ท่านนําเงินเงินบาท (แบงค์ <I, DI, BII บาท) ไปใส่มือของเทพทนัใจ < ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึก
กลบัมา B ใบ เอามาเก็บไว้จากนั "นก็เอาหน้าผากไปแตะกบันิ "วชี "ของเทพทนัใจ ทา่นก็จะสมตามความปราถนาที,ขอไว้ 
นําท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมีkยะ ตามตํานานเลา่วา่ เป็นธิดาของพญานาค ที,ศรัทธาในพทุธศาสนา จนสิ "นชีวิตไป
กลายเป็นนตัที,ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั โดยท่านสามารถกระซิบที,ข้างหเูบาๆ ห้ามให้คนอื,นได้ยิน และนํานํ "านมไปจ่อไว้ที,ปาก 
บชูาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั "นนําท่านเดินทางสู่ วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) Parami Monastery สกัการะพระเกศาของพระพทุธเจ้าองค์พระเกศาธาต ุ
เมื,อนํามาวางบนจานแก้ว จะสามารถเคลื,อนไหวได้ และที,วดัยงัเป็นที,เก็บพระบรมสารีริกธาตขุองพระโมคาลา พระสารีบตุร และ
พระอารหนัต์อีกด้วย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปักกิ�ง+สลัดกุ้งมังกร) 
บ่าย 

 
 
 

จากนั "นนําท่านเลือกซื "อสินค้าพื "นเมืองที, ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต (Bogyoke Aung San Market) ซึ,งสร้างเมื,อครั "งพม่ายังคงเป็น
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื "อสินค้าที,ระลึกพื "นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก 
พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลกั แป้งทานาคา ผ้าปักพื "นเมือง เครื,องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์และ

วันหยุดสงกรานต์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านชม วัดพระหินอ่อน (Kyauk Taw Gyi Pagoda) ซึ,งเป็นพระพทุธรูปหินอ่อนขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียวที,มีความสวยงาม
และมีขนาดใหญ่ที,สดุของประเทศพม่า โดยพระพทุธรูปองค์นี " มีกระจกครอบไว้เพื,อปรับอณุหภูมิให้ตวัองค์พระ เพื,อป้องกนัการ
เสียหายของหยกหรือหินอ่อนเพราะหากอากาศร้อนเกินไป หยกหรือหินอ่อนอาจเกิดรอยร้าวหรือแตกได้ ขนาดองค์พระมีความสงู 
>N ฟตุ กว้าง <? ฟตุ  แกะสลกัโดยช่างฝีมือชาวมณัฑะเลย์ ที,ได้ขึ "นชื,อวา่เป็นสดุยอดฝีมือแหง่สกลุช่างของประเทศ อา่นตอ่ได้ที,  
นําท่านชม ช้างเผือก (White Elephant)  ที,เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั "งตวัถกูต้องตาม คชลกัษณะของ
ช้างเผือกทกุประการ ในความเชื,อของชาวพม่า ซึ,งนบัถือศาสนาพทุธแบบเถรวาทเช่นเดียวกบัไทย เชื,อว่า ใครได้พบกบัช้างเผือก
เสมือนกบัได้พบพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ซึ,งเชื,อกนัว่าในอดีตชาติเคยเสวยชาติเกิดเป็นช้างเผือก ในปัจจุบนัยงัมีความเชื,อที,ว่า ขน
ช้างเผือกโดยเฉพาะขนหาง"ถือวา่เป็นเครื,องรางของคลงัชนิดหนึ,งสามารถปอ้งกนัเสนียดจญัไรแก่ผู้ ที,มีไว้ครอบครองได้  
สมควรแก่เวลา นําทา่นเดินทางสู ่สนามบินมิงกาลาดง เพื,อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

!�.## น. 
!!.(( น. 

ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที,ยวบินที, DD  !"i (ไม่มีอาหารบนเครื�อง) 

คณะเดินทางถงึ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 
  

 

 



 

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

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก !-" ท่าน

ท่านละ 
เดก็อายุไม่เกนิ �! ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ �! ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ท่านละ 

I= มิ.ย.F<-IC มิ.ย.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

BD มิ.ย.F<-BF มิ.ย.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

<< มิ.ย.F<-<> มิ.ย.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

<C มิ.ย.F<->I มิ.ย.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

ID ก.ค.F<-IF ก.ค.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

IF ก.ค.F<-IN ก.ค.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

IN ก.ค.F<-I= ก.ค.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

B> ก.ค.F<-B? ก.ค.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

BF ก.ค.F<-BN ก.ค.F< N,CCC N,CCC N,CCC B,DII 

<I ก.ค.F<-<B ก.ค.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

<N ก.ค.F<-<= ก.ค.F< N,CCC N,CCC N,CCC B,DII 

<= ก.ค.F<-<C ก.ค.F< N,CCC N,CCC N,CCC B,DII 

I< ส.ค.F<-I> ส.ค.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

I> ส.ค.F<-I? ส.ค.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

IC ส.ค.F<-BI ส.ค.F< N,CCC N,CCC N,CCC B,DII 

BN ส.ค.F<-B= ส.ค.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

<> ส.ค.F<-<? ส.ค.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

<? ส.ค.F<-<D ส.ค.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

<D ส.ค.F<-<F ส.ค.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

>I ส.ค.F<->B ส.ค.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

>B ส.ค.F<-IB ก.ย.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

ID ก.ย.F<-IF ก.ย.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

IN ก.ย.F<-I= ก.ย.F< F,CCC F,CCC F,CCC B,DII 

BB ก.ย.F<-B< ก.ย.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

B< ก.ย.F<-B> ก.ย.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

B? ก.ย.F<-BD ก.ย.F< F,CCC F,CCC F,CCC B,DII 

B= ก.ย.F<-BC ก.ย.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 



 

BC ก.ย.F<-<I ก.ย.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

<B ก.ย.F<-<< ก.ย.F< F,CCC F,CCC F,CCC B,DII 

<D ก.ย.F<-<F ก.ย.F< F,DDD F,DDD F,DDD B,DII 

<= ก.ย.F<-<C ก.ย.F< F,CCC F,CCC F,CCC B,DII 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม �,(## บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เงื�อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินเตม็จํานวนตา่ทวัร์ โดยโอนเข้าบญัชี ที,นั,งจะยืนยนัเมื,อได้รับเงินมดัจําแล้วเทา่นั "น 
2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ที,เดินทาง ที,มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื,อทําการจองคิวยื,นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
3. เมื,อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที,ต้องการออกตัlวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่่างจงัหวดั) ให้ทา่นติดตอ่เจ้าหน้าที, ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครั "ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที, ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ7ไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายที,เกิดขึ "น 
5. การยื,นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั "นตอนการยื,นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั "งแบบหมู่คณะและยื,น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื,อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที, 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั,งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้ สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที,ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั,วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนื,องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั "งหมด 

 

อัตราค่าบริการนี +รวม 
1. ค่าตัlวเครื,องบินชั "นนักท่องเที,ยว ( Economy Class) ที,ระบุวันเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ

จะต้องไมเ่กินจํานวนวนัจํานวนคนและมีคา่ใช้จ่ายที,ทางสายการบินกําหนด) 
2. คา่นํ "าหนกักระเป๋าเดินทาง 20 กก. 
3. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
4. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเที,ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที,ชํานาญเส้นทาง 
5. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที,ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  
6. คา่อาหารตามที,ระบใุนรายการ 
7. คา่เข้าชมสถานที,ทอ่งเที,ยวตามรายการ 
8. คา่รถขึ "นพระธาตอุินทร์แขวน  
9. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื,อนไขของกรมธรรม์  
 



 

*ลกูค้าทา่นใดสนใจ..ซื "อประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเรื,องสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิ,มเติมกบัทางบริษัได้*  
เบี "ยประกนัเริ,มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบี "ยประกนัเริ,มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที,มีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื,อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 
ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที,มีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื,อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ,ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนี +ไม่รวม 
 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิเช่นค่าอาหาร,ค่าเครื,องดื,มที,สั,งพิเศษ (มินิบาร์, นํ "าดื,ม, บหุรี,, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด, 

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํ "าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่ากําหนด,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที,สญูหายในระหวา่งการเดินทางเป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื,นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามี
ค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื,นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื,นวีซ่า 5-7 วนัทําการ ยกเว้น 
หนงัสือเดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลปิปินส์ ไมต้่องยื,นวีซา่ 

4. คา่ห้องพกัเดี,ยวตามอตัรา 
5. คา่นํากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวดั 

6. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ,งทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (แล้วแตค่วามพงึพอใจในการบริการของมคัคเุทศก์) 

8. คา่ธรรมเนียมนํ "ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที,สายการบินมีการปรับขึ "นราคา 
9. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ,นและทิปพนกังานขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทริป 

 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ทั +งนี +ขึ +นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสัิยต่างๆที�ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคาํนึงถงึผลประโยชน์ 
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นสาํคัญ*** 

หมายเหต ุ: สําหรับผู้ เดินทางที,อายไุม่ถึง B= ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 
**ขณะนี +รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศ

ยานนานาชาตแิละจะมีสทิธิพาํนักในดนิแดนของอีกฝ่ายหนึ�งเป็นระยะเวลาไม่เกนิ �  วัน ซึ�งจะมีผลบังคับใช้
ตั +งแต่วันที� �� สงิหาคม !((| ทั +งนี + หากมีการเปลี�ยนแปลงจะต้องกลับมายื�น 

วีซ่าเข้าออกปกตอีิกทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพิ�มอีกท่านละ �,### บาท** 
 



 

ข้อมูลเบื +องต้นในการเตรียมเอกสารยื�นวีซ่าและการยื�นวีซ่า 

B. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที,ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึ "น 

<. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื,นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหน้าเพื,อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ,งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที,ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุติัวีซา่ได้  

>. สําหรับผู้ เดินทางที,ศกึษาหรือทํางานอยูต่า่งประเทศ จะต้องดําเนินเรื,องการขอวีซา่ด้วยตนเองในประเทศที,ตนพํานกัหรือศกึษา
อยูเ่ทา่นั "น 

?. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ตํ,ากว่า F เดือน โดยนบัวนัเริ,มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วตํ,ากว่า F เดือน ผู้ เดินทาง
ต้องไปยื,นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื,องจาก
ประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ,งในการยื,นคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง
สําหรับติดวีซา่ไมตํ่,ากวา่ > หน้า 

D. ท่านที,ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั "นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องตั}วเครื�องบนิและที�นั� งบนเครื�องบนิ 

B. ทางบริษัทได้สํารองที,นั,งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัlวเครื,องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ7การเรียกเก็บค่ามดัจําตัlวเครื,องบิน ซึ,งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ B,III – D,III บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

<.  หากตัlวเครื,องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ7เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที,เกิดขึ "นจริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ >- F เดือนเป็นอยา่งน้อย 

>.  นั,งที, Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ ที,จะนั,งต้องมีคุณสมบติัตรงตามที,สายการบินกําหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ ที,มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื,นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที,เครื,องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ 
(นํ "าหนกัประมาณ <I กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ที,มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที,นั,ง Long leg ขึ "นอยู่กบั
ทางเจ้าหน้าที,เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที,เช็คอินเทา่นั "น 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
B. แจ้งยกเลกิ ?D วนั ขึ "นไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทั "งหมด 
<. แจ้งยกเลกิภายใน >I-?? วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย เตม็จํานวันคา่ทวัร์  
>. แจ้งยกเลกิภายใน BF-<C วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย เตม็จํานวันคา่ทวัร์ 
?. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ BD วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ7 เก็บคา่ใช้จ่ายทั "งหมด 
D. บริษัทขอสงวนสิทธิ7ในการเก็บคา่ใช้จ่ายทั "งหมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไมค่รบตามจํานวนที, 

บริษัทฯกําหนดไว้ (>Iท่านขึ "นไป) เนื,องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื,นที,เดินทางในคณะเดียวกนับริษัท
ต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆที,เกิดจากการยกเลกิของทา่น  



 

F. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ,งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื,อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั "งนี "ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที,ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจําตัlว 
และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที, สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

N. กรณียื,นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที,เกิดขึ "นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื,นวีซ่า / ค่ามดัจําตัlวเครื,องบิน หรือค่าตัlวเครื,องบิน (กรณีออก
ตัlวเครื,องบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที,กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

=. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัlวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ7ในการไมคื่นคา่ทวัร์ทั "งหมด 
C. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื,องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที, ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธิ7ในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทั "งหมด 
 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั 
B. เนื,องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี,ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ > ทา่น/> เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมมี่ห้องพกัแบบ > ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น B เตียงใหญ่กบั B เตียงพบัเสริม 

<. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื,องปรับอากาศเนื,องจากอยูใ่นแถบที,มีอณุหภมิูตํ,า 
>. กรณีที,มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ "นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ7ใน

การปรับเปลี,ยนหรือย้ายเมืองเพื,อให้เกิดความเหมาะสม 
?. โรงแรมในยโุรปที,มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที,เป็นห้องเดี,ยวอาจเป็นห้องที,มีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบนํ "า 

ซึ,งขึ "นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั "นๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(สาํหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิี�ไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสง่เอกสารก่อนการเดินทางอยา่งน้อย BI วนัทําการ 

-หนงัสือเดินทาง (Passport)  
-ต้องมีอายกุารใช้งานเหลือไมน้่อยกวา่ F เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
-หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทบัวีซา่อยา่งน้อย ? หน้า 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด< นิ "ว จํานวน > ใบ (ใช้รูปสีพื "นหลงัขาวเท่านั "น ถ่ายไว้ไม่เกิน F เดือน , สติ�กเกอร์ใช้ไม่ได้)และกรุณา
เขียนเบอร์ติดตอ่-อาชีพไว้ด้านหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตต่างชาติที,เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที,มีตราประทับให้แนบมาในเล่ม
พาสปอร์ตด้วย 

**ในกรณีที,มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื,อป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสญูหายทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบในทกุกรณี ** 

 

เอกสารยื�นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี�ยนและขออัพเดทเพิ�มเตมิได้ทุกเวลา 



 

หากทางสถานทตูแจ้งขอเพิ�มเตมิ 
 

หมายเหต ุ: 
 B. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ7ที,จะเลื,อนการเดินทางในกรณีที,มีผู้ ร่วมคณะไมถ่งึ BI ทา่น 
 <. ขอสงวนสทิธิ7การเก็บคา่นํ "ามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิ,ม หากสายการบินมีการปรับขึ "นก่อนวนัเดินทาง 
 >. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ7ในการเปลี,ยนเที,ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื,องจากสาเหตตุา่งๆ 
 ?. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั "งสิ "น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําสิ,งของผิดกฎหมาย ซึ,งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 D. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั "งสิ "น หากเกิดสิ,งของสญูหาย อนัเนื,องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที,ยวเอง 
 F. เมื,อท่านตกลงชําระเงินมดัจําหรือค่าทวัร์ทั "งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื,อนไขข้อตกลง

ตา่งๆ ทั "งหมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ7ในการเปลี,ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งลว่งหน้า ทั "งนี "ขึ "นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี,ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 

 


