
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทนัใจ / เทพกระซบิ)   

พระงาทตัยี | วดัพระหินออ่น 
 

 

 

 

  

 

พม่า ยิ �มรับบุญ ไหว้พระเตม็วัน 1 วัน  
เดนิทาง กรกฎาคม – ตุลาคม 62  

เริ"มต้นเพียง  3,333.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที  1. กรุงเทพฯ)สนามบินดอนเมือง (- ย่างกุ้ ง)สนามบินมิงกาลาดง( )DD4230 : 06.30-07.35)-เจดีย์ชเวดากอง  - พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี  

พระนอนตาหวาน (- เจดีย์โบตะทาวน์  ) เทพทนัใจ  /เทพกระซิบ(- พระงาทตัยี-ตลาดสก๊อต-วดัพระหินอ่อน -ย่างกุ้ ง) สนามบินมิงกาลาดง( 
กรุงเทพฯ)สนามบินดอนเมือง((DD4239 : 21.00-22.55) 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

วันที" ) 
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD0123 : 35.23-36.27)-เจดีย์ชเวดากอง -พระพุทธ
ไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/ เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต-วัดพระ
หนิอ่อน-ย่างกุ้ง(สนามบนิมงิกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)(DD012A : 1).33-11.77) 

30.33 น. พร้อมกนั ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั �น 3 เคาน์เตอร์ สายการบนินกแอร์ โดย

มีเจ้าหน้าที คอยให้การต้อนรับอํานวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 
35.23 น. ออกเดินทางสู ่ย่างกุ้ ง โดยสายการบินนกแอร์ เที ยวบินที  DD0123 (ไม่มีอาหารบนเครื"อง และไม่มีนําหนักกระเป๋าโหลด

ใต้เครื"อง) 
36.27 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ"นที"เมียนมาร์ช้า

กว่าประเทศไทยครึ"งชั"วโมง) 
 นําท่านสกัการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (B ใน C สิ งศกัดิEสิทธิE

ของพม่า) เป็นเจดีย์ทองคําที งดงาม ตั Fงเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ ง มีความสงู BGH เมตร ประดบัด้วยเพชร CII เม็ด 
ทบัทิม นิล และบษุราคมัอีก K,MBN เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุ้มอยู่นํ Fาหนกัถึง B,BGG กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า 
จะใช้ทองคําแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากนัว่าทองคําที ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี Fมากมาย
มหาศาลกว่าทองคําที เก็บอยูใ่นธนาคารชาติองักฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เลก็ๆ นบัร้อยองค์ 
มีซุ้มประตสีู ด้าน ยอดฉตัรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจเุส้นพระ
เกศาธาตขุองพระพธุเจ้าจํานวน T เส้น เป็นพระธาตปุระจําปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น B ใน C มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า 
ซึ งมีทั Fงผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากนัสกัการะทั Fงกลางวนัและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที แห่งนี Fมีสถาปัตยกรรมที 
สวยงามอย่างน่าอศัจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที ทําเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั Fนๆ ที 
เรียกวา่ พยาธาต ุรายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บชูา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 หลงัจากนั Fนนําท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) (Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha) ซึ ง
เป็นพระนอนที มีความสวยงามที สดุและดวงตาสวยที สดุของประเทศพม่า  ที บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ ง อนัล้วน
เป็นมิ งมงคลสงูสดุ  ประกอบด้วยลายลกัษณธรรมจกัรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอฎัจตุรสตก
มงคล BGT ประการ พระบาทมีลกัษณะซ้อนกนัซึ งแตกตา่งกบัศิลปะของไทย 

เที"ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปักกิ"ง+สลัดกุ้งมังกร) 
บ่าย 

 
ทา่นนมสัการ เจดีย์โบตะทาวน์ (Botathaung Pagoda)  ซึ งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร B,GGG นาย ได้สร้างเจดีย์โบ
ตะทาวน์นี Fและทรงนําพระเกศธาต ุไว้ B เส้น ก่อนที จะนําไปบรรจทีุ เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สําคญัอื นๆ เมื อเดินเข้าไปในเจดีย์
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด  นอกจากนี Fยังมีสิ งที น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองคํา 
ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที มีลกัษณะงดงามยิ งนัก ตามประวติัว่าเคยประดิษฐานอยู่ใน
พระราชวงัมณัฑะเลย์ ครั Fงเมื อพม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. KIKT ถกูเคลื อนย้ายไปยงัพิพิธภัณฑ์กลัป์กตัตาใน
อินเดีย ทําให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรที ถลม่พระราชวงัมณัฑะเลย์ ต่อมาในปี KITT พระพทุธรูปองค์นี Fถกูจดัแสดง
ที พิพิธภณัฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปั Fน นตัโบโบยี หรือ “เทพทันใจ” ซึ งชาวพม่ารวมถึงชาวไทย
นิยมไปกราบไหว้บชูา ด้วยที เชื อวา่เมื ออธิษฐานสิ งใดแล้วจะสมปรารถนาทนัใจ 

 วิธีการสกัการะเทพทนัใจ นําดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวออ่น กล้วย หรือผลไม้อื นๆมาสกัการะเทพทนัใจ ซึ งท่านจะชอบ
มาก (บริเวณวดัจะมีขาย) จากนั Fนก็ให้ท่านนําเงินเงินบาท (แบงค์ KG, CG, BGG บาท) ไปใสมื่อของเทพทนัใจ K ใบ ไหว้ขอพร
แล้วดกึกลบัมา B ใบ เอามาเก็บไว้ จากนั Fนก็เอาหน้าผากไปแตะกบันิ Fวชี Fของเทพทนัใจ ทา่นก็จะสมตามความปราถนาที ขอไว้ 

 นําท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมีZยะ ตามตํานานเลา่วา่ เป็นธิดาของพญานาค ที ศรัทธาในพทุธศาสนา จนสิ Fนชีวิต
ไปกลายเป็นนตัที ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั โดยทา่นสามารถกระซิบที ข้างหเูบาๆ ห้ามให้คนอื นได้ยิน และนํานํ Fานมไปจ่อไว้
ที ปาก บชูาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

 จากนั Fนนําท่านเดินทางสู ่วัดงาทัตจี(Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ งมีพระพธุรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทตัจี แปลวา่ หลวงพอ่ที 
สงูเท่าตึก C ชั Fน เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยัที แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื องแบบกษัตริย์ เครื องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื อง
ประกอบด้านหลงัจะเป็นไม้สกัแกะสลกัทั Fงหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จําลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครื องสมยัยะ
ตะนะโบง (สมยัมณัฑเลย์) 

 นําทุกท่านเลือกซื Fอสินค้าพื Fนเมืองที  ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต(Bogyoke Aung San Market)  ซึ งสร้างเมื อครั Fงพม่ายังคงเป็น
อาณานิคมของประเทศองักฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื Fอสินค้าที ระลึกพื Fนเมืองมากมายในราคาถกู เช่น ไม้แกะสลกั 
พระพทุธรูปไม้หอมแกะสลกั แป้งทานาคา ผ้าปักพื Fนเมือง เครื องเงิน ไข่มกุ และหยกพม่า(ตลาดสก๊อตปิดทุกวนัจันทร์และ
เทศกาลวนัสงกรานต์) 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 นําท่านชม วัดพระหนิอ่อน หรือ วัดเจ้าดอจี  (Kyauk Taw Gyi Pagoda) ประดิษฐาน "พระหินออ่น" ใหญ่สดุในพม่า ที ชาว
พม่าเรียก "หยก" เป็นพระที สลกัด้วยหินอ่อนก้อนเดียวทั Fงองค์และมีขนาดใหญ่ที สดุในพม่า มีหนกั\Gตนั สงูMNฟุต อยู่ในห้อง
กระจกแก้วเพื อเปน้การควบคมุอณุหภมิู ไว้เพื อปอ้งกนัการเสียหายของหินอ่อนจากการเปลี ยนแปลงของอากาศ นมสัการรอย
พระพทุธบาทจําลองที นําหิน ที เหลือจากการแกะสลกัพระพทุธรูป 

 สมควรแก่เวลา นําทา่นเดินทางสู ่สนามบินยา่งกุ้ง เพื อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
1).33 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที ยวบินที  DD IKMH (ไม่มีอาหารบนเครื"องและไม่มีนําหนักกระเป๋า

โหลดใต้เครื"อง) 
11.77 น. คณะเดินทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : พม่า ยิ �มรับบุญ ไหว้พระเตม็วัน ) วัน BY DD 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 1-2 ท่าน 

ท่านละ 
เดก็อายุไม่เกนิ )1 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ )1 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

ไม่รวมตัkว 
ท่านละ 

วนัที  G\ กรกฎาคม KC\K M,HHH M,HHH M,HHH - 

วนัที  GN กรกฎาคม KC\K M,HHH M,HHH M,HHH - 

วนัที  BB กรกฎาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  BK กรกฎาคม KC\K M,HHH M,HHH M,HHH - 

วนัที  BM กรกฎาคม KC\K M,HHH M,HHH M,HHH - 

วนัที  KG กรกฎาคม KC\K M,HHH M,HHH M,HHH - 

วนัที  KB กรกฎาคม KC\K M,HHH M,HHH M,HHH - 

วนัที  K4 กรกฎาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  K5 กรกฎาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  K\ กรกฎาคม KC\K M,HHH M,HHH M,HHH - 

วนัที  KN กรกฎาคม KC\K I,TTT I,TTT I,TTT - 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วนัที  KT กรกฎาคม KC\K I,NNN I,NNN I,NNN - 

วนัที  31 กรกฎาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  G1 สงิหาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  GK สงิหาคม KC\K M,HHH M,HHH M,HHH - 

วนัที  GM สงิหาคม KC\K M,HHH M,HHH M,HHH - 

วนัที  GI สงิหาคม KC\K M,HHH M,HHH M,HHH - 

วนัที  G7 สงิหาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  GT สงิหาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  GH สงิหาคม KC\K M,HHH M,HHH M,HHH - 

วนัที  14 สงิหาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  15 สงิหาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  BN สงิหาคม KC\K M,HHH M,HHH M,HHH - 

วนัที  BT สงิหาคม KC\K M,HHH M,HHH M,HHH - 

วนัที  22 สงิหาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  KM สงิหาคม KC\K M,HHH M,HHH M,HHH - 

วนัที  KI สงิหาคม KC\K M,HHH M,HHH M,HHH - 

วนัที  KC สงิหาคม KC\K M,HHH M,HHH M,HHH - 

วนัที  28 สงิหาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  29 สงิหาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  MG สงิหาคม KC\K M,HHH M,HHH M,HHH - 

วนัที  MB สงิหาคม KC\K M,HHH M,HHH M,HHH - 

วนัที  G4 กนัยายน KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  GC กนัยายน KC\K M,TTT M,TTT M,TTT - 

วนัที  GN กนัยายน KC\K I,KHH I,KHH I,KHH - 

วนัที  GT กนัยายน KC\K I,KHH I,KHH I,KHH - 

วนัที  BB กนัยายน KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  BK กนัยายน KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  BI กนัยายน KC\K I,KHH I,KHH I,KHH - 

วนัที  BC กนัยายน KC\K I,KHH I,KHH I,KHH - 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วนัที  BT กนัยายน KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  BH กนัยายน KC\K M,TTT M,TTT M,TTT - 

วนัที  KB กนัยายน KC\K I,KHH I,KHH I,KHH - 

วนัที  KK กนัยายน KC\K I,KHH I,KHH I,KHH - 

วนัที  KC กนัยายน KC\K M,TTT M,TTT M,TTT - 

วนัที  K\ กนัยายน KC\K M,TTT M,TTT M,TTT - 

วนัที  KT กนัยายน KC\K I,KHH I,KHH I,KHH - 

วนัที  KH กนัยายน KC\K I,KHH I,KHH I,KHH - 

วนัที  GB ตลุาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  GK ตลุาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  GM ตลุาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  GC ตลุาคม KC\K I,KHH I,KHH I,KHH - 

วนัที  G\ ตลุาคม KC\K I,KHH I,KHH I,KHH - 

วนัที  GT ตลุาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  GH ตลุาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  BG ตลุาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  BM ตลุาคม KC\K I,KHH I,KHH I,KHH - 

วนัที  B\ ตลุาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  BN ตลุาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  KM ตลุาคม KC\K I,TTT I,TTT I,TTT - 

วนัที  KI ตลุาคม KC\K M,MMM M,MMM M,MMM - 

วนัที  K\ ตลุาคม KC\K I,KHH I,KHH I,KHH - 

วนัที  KN ตลุาคม KC\K I,KHH I,KHH I,KHH - 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม ),733 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี"ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงื"อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินเตม็จํานวนตา่ทวัร์ โดยโอนเข้าบญัชี ที นั งจะยืนยนัเมื อได้รับเงินมดัจําแล้วเทา่นั Fน 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ที เดินทาง ที มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื อทําการจองคิวยื นวีซ่าภายใน 3 วนันบั
จากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
3. เมื อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที ต้องการออกตั_วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที  ก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครั Fง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที  ทางบริษัทขอสงวนสทิธิEไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายที เกิดขึ Fน 
5. การยื นวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั Fนตอนการยื นวีซา่ไมเ่หมือนกนั ทั Fงแบบหมูค่ณะและยื น รายบคุคล 
(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที  
6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นั งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั Fงหมด 
 

อัตราค่าบริการนี �รวม 
1  คา่ตั_วเครื องบิน ชั Fนประหยดั (Economy Class) ที ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่อ่ จะต้อง
ไมเ่กินจํานวนวนั และอยูภ่ายใต้เงื อนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเที ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานที ทอ่งเที ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที ) 
 คา่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื �อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื"องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ"มเติมกับ
ทางบริษัทได้  
 เบี Fยประกนัเริ มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบี Fยประกนัเริ มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที มีอายตุั Fงแตแ่รกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ ม 7% และหกั ณ ที จ่าย 3 % 
 
 

อัตราค่าบริการนี �ไม่รวม 
 

B. คา่นํ Fาหนกักระเป๋าเดินทาง 
K. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง(PASSPORT) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

M. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิเช่นคา่อาหาร, คา่เครื องดื มที สั งพิเศษ(มินิบาร์, นํ Fาดื ม, บหุรี , เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), คา่โทรศพัท์ , คา่ซกั
รีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่นํ Fาหนกัเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา่กําหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที สญูหายในระหวา่งการเดินทางเป็นต้น 
I. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสําหรับหนงัสือเดินทางตา่งชาติและผู้ ถือเอกสารตา่งด้าวต้องยื นวีซา่เข้าประเทศพมา่มี
คา่ธรรมเนียม B,\GG บาทตอ่ทา่น และคา่บริการยื นวีซา่ CGG บาทตอ่ทา่น ใช้ระยะเวลาในการยื นวีซา่ C-N วนัทําการ ยกเว้น หนงัสือ
เดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลปิปินส์ ไมต้่องยื นวีซา่ 
C. คา่ห้องพกัเดี ยวตามอตัรา 
\. คา่นํากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวดั 
N. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ งทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
T. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (แล้วแตค่วามพงึพอใจในการบริการของมคัคเุทศก์) 
H. คา่ธรรมเนียมนํ Fามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที สายการบินมีการปรับขึ Fนราคา 
BG. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ นและทิปพนกังานขบัรถ รวม B,CGG บาท/ทา่น/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี ยนแปลงได้ทั Fงนี Fขึ Fนอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวิสยัตา่งๆที ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานงึถงึผลประโยชน์ 

และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทางเป็นสําคญั*** 
 

หมายเหต ุ: สําหรับผู้ เดินทางที อายไุมถ่งึ BT ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไป
ตา่งประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

**ขณะนี �รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาตแิละจะมีสทิธิพาํนักในดนิแดนของอีกฝ่ายหนึ"งเป็นระยะเวลาไม่เกนิ )0 วัน ซึ"งจะมีผลบังคับใช้

ตั �งแต่วันที" )) สงิหาคม 177s ทั �งนี � หากมีการเปลี"ยนแปลงจะต้องกลับมายื"นวีซ่าเข้าออกปกตอีิก 

ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพิ"มอีกท่านละ ),333 บาท** 

 

ข้อมูลเบื �องต้นในการเตรียมเอกสารยื"นวีซ่าและการยื"นวีซ่า 

B. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที ดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึ Fน 

K. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ 
ทราบล่วงหน้าเพื อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุติัวีซา่ได้  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

M. สําหรับผู้ เดินทางที ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที ตนพํานกัหรือ
ศกึษาอยูเ่ทา่นั Fน 

I. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุมตํ่ ากว่า \ เดือน โดยนบัวนัเริ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วตํ ากว่า \ เดือน ผู้ เดินทาง
ต้องไปยื นคําร้องขอทําหนงัสือเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทางบริษัทด้วย เนื องจากประวติัการ
เดินทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ งในการยื นคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งสําหรับติดวีซ่าไมตํ่ า
กวา่ M หน้า 

C. ท่านที ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั Fนๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ"มเตมิเรื"องตัkวเครื"องบนิและที"นั" งบนเครื"องบนิ 

B. ทางบริษัทได้สํารองที นั งพร้อมชําระเงินมดัจําคา่ตั_วเครื องบินแล้ว  หากทา่นยกเลกิทวัร์ ไมว่า่จะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิEการเรียกเก็บคา่มดัจําตั_วเครื องบิน ซึ งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ B,GGG – C,GGG บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
K.  หากตั_วเครื องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิEเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที เกิดขึ Fน
จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ M- \ เดือนเป็นอยา่งน้อย 
M.  นั งที  Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ที จะนั งต้องมีคณุสมบติัตรงตามที สายการบินกําหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ ที มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที เครื องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(นํ Fาหนกัประมาณ KG กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ที มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที นั ง Long leg ขึ Fนอยู่กบัทาง
เจ้าหน้าที เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที เช็คอินเทา่นั Fน 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 

B. แจ้งยกเลกิ IC วนั ขึ Fนไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทั Fงหมด 
K. แจ้งยกเลกิภายใน MG-II วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย เตม็จํานวันคา่ทวัร์  
M. แจ้งยกเลกิภายใน B\-KH วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย เตม็จํานวันคา่ทวัร์ 
I. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ BC วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิE เก็บคา่ใช้จ่ายทั Fงหมด 
C. บริษัทขอสงวนสิทธิEในการเก็บค่าใช้จ่ายทั Fงหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที  บริษัทฯกําหนดไว้ (MGท่านขึ Fนไป) เนื องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื นที เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆที เกิดจากการยกเลกิของทา่น  
\. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั Fงนี Fท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจําตั_ว และ
คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที  สถานทตูฯ เรียกเก็บ  
N. กรณียื นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมัดจํามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายที เกิดขึ Fนจริง เช่น คา่วีซ่าและค่าบริการยื นวีซา่ / ค่ามดัจําตั_วเครื องบิน หรือค่าตั_วเครื องบิน (กรณีออก
ตั_วเครื องบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

T. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั_วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิEในการไมคื่นคา่ทวัร์ทั Fงหมด 
H. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที  ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสทิธิEในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทั Fงหมด 
 

ข้อมูลเพิ"มเตมิเรื"องโรงแรมที"พกั 
B. เนื องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ M ท่าน/M เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มี
ห้องพกัแบบ M ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น B เตียงใหญ่กบั B เตียงพบัเสริม 
K. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื องปรับอากาศเนื องจากอยูใ่นแถบที มีอณุหภมิูตํ า 
M. กรณีที มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึ Fนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิE

ในการปรับเปลี ยนหรือย้ายเมืองเพื อให้เกิดความเหมาะสม 
I. โรงแรมในยุโรปที มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที เป็นห้องเดี ยวอาจเป็นห้องที มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง
อาบนํ Fา ซึ งขึ Fนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั Fนๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(สาํหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิี"ไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสง่เอกสารก่อนการเดินทางอยา่งน้อย BG วนัทําการ 
-หนงัสือเดินทาง (Passport)  
-ต้องมีอายกุารใช้งานเหลือไมน้่อยกวา่ \ เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
-หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทบัวีซา่อยา่งน้อย I หน้า 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาดK นิ Fว จํานวน M ใบ (ใช้รูปสีพื Fนหลงัขาวเท่านั Fน ถ่ายไว้ไม่เกิน \ เดือน , สติZกเกอร์ใช้ไม่ได้)และกรุณาเขียน
เบอร์ติดตอ่-อาชีพไว้ด้านหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตต่างชาติที เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที มีตราประทบัให้แนบมาในเล่มพาสปอร์ต
ด้วย 
**ในกรณีที มีพาสปอร์ตเลม่เก่าและซอง(ปก)ไมต้่องแนบมาเพื อปอ้งกนัการสญูหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสญูหายทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบในทกุกรณี ** 
 

เอกสารยื"นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี"ยนและขออัพเดทเพิ"มเตมิได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทตูแจ้งขอเพิ"มเตมิ 

 

หมายเหต ุ: 
 B. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิEที จะเลื อนการเดินทางในกรณีที มีผู้ ร่วมคณะไมถ่งึ BG ทา่น 
 K. ขอสงวนสทิธิEการเก็บคา่นํ Fามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิ ม หากสายการบินมีการปรับขึ Fนก่อนวนัเดินทาง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 M. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิEในการเปลี ยนเที ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื องจากสาเหตตุา่งๆ 
 I. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Fงสิ Fน หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําสิ งของผิดกฎหมาย ซึ งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 C. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Fงสิ Fน หากเกิดสิ งของสูญหาย อันเนื องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที ยวเอง 
 \. เมื อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั Fงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ทั Fงหมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิEในการเปลี ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งลว่งหน้า ทั Fงนี Fขึ Fนอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง  

สายการบิน และราคาอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


