
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

เจดียช์เวดากอง | พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี (พระนอนตาหวาน) 
เจดียโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ / เทพกระซิบ) |  พระงาทตัยี | เจดียไ์จ๊กะสา่น 

ขอพร 2 เทพทนัใจ ( โบตะทาวน ์และ ไจก๊ะส่าน) 

ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ดปักกิง่+สลัดกุ้งมังกร 
 

 

พม่า ยิม้รับบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน  
เดนิทาง กุมภาพนัธ ์- มีนาคม 2563  

เร่ิมต้นเพียง 3,333.-  



 

 

 

 

 

 

วันที ่1 

กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง )-ย่างกุ้ง (สนามบนิมงิกาลาดง ) (DD4230 : 06.30-07.35)-
เจดยีช์เวดากอง - พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยี (พระนอนตาหวาน )-เจดยีโ์บตะทาวน ์ (เทพ
ทนัใจ/ เทพกระซบิ)-พระงาทตัยี-ตลาดสก๊อต-เจดยีไ์จ๊กะส่าน-ย่างกุ้ง(สนามบนิมงิกาลาดง)-
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)(DD4239 : 21.00-22.55) 

04.00 น. พรอ้มกนั ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่ย่างกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เท่ียวบนิท่ี DD4230 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง และไม่มีน าหนักกระเป๋าโหลดใต้
เคร่ือง) 

07.35 น. เดนิทางถึง สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาท้องถิ่นทีเ่มียนมารช้์ากว่า
ประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 

 นาํท่านสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียค์ูบ่า้นคูเ่มืองพมา่ (1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิข์อง
พมา่) เป็นเจดียท์องคาํท่ีงดงาม ตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสงู 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เมด็ ทบัทิม นิล 
และบษุราคมัอีก 2,317 เมด็  มหาเจดียช์เวดากองมีทองคาํโอบหุม้อยู่น ํา้หนกัถึง 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพมา่จะใชท้องคาํ
แทต้ีเป็นแผน่ปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองคาํท่ีใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนีม้ากมายมหาศาลกวา่
ทองคาํท่ีเก็บอยู่ในธนาคารชาตอิงักฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ นบัรอ้ยองค ์มีซุม้ประตส่ีู
ดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย 
ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตขุองพระพธุเจา้จาํนวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจาํปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 
1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ ซึ่งมีทัง้ผูค้นชาวพมา่ และชาวตา่งชาตพิากนัสกัการะทัง้กลางวนัและกลางคืนอย่างไมข่าด
สาย ณ ท่ีแห่งนีมี้สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอย่างน่าอศัจรรย ์ไมว่า่จะเป็นความงามของวหิารทิศท่ีทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ย
หลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ท่ีเรียกวา่  พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดีย ์ภายในประดษิฐานพระประธานสาํหรบัให้
ประชาชนมากราบไหวบ้ชูา 
 

วันเกิด อาทิตย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์
สัตวสั์ญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

 
ค าสวดบูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจาํคนเกิดปีมะเมีย (มา้) มีคาํสวดบชูาดงันี  ้

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิ ดอนเมือง )-ย่างกุง้ (สนามบนิมงิกาลาดง ) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดียช์เวดากอง -พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี   
(พระนอนตาหวาน )-เจดียโ์บตะทาวน์  (เทพทนัใจ / เทพกระซิบ )-พระงาทตัยี -ตลาดสก๊อต -ไจ๊กะสา่น- ย่างกุง้ (สนามบนิมงิกาลาดง ) 
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)(DD4239 : 21.00-22.55) 

 



ชมพูทเีป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัสสะ
ต ิ ทุตยิัง  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะต ิ ตะตยิัง  กัสสะปัง  พุทธะจวีะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะต ิ  จะตุต
ถัง  โคตะมะ อัฎฐะเกศะ ธาตุโย ฐัสสะต ิ ปัญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  ธาตุโย อะหัง วันทา
มิทูระโตฯ 

 
 หลงัจากนัน้นาํท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตย ี(พระนอนตาหวาน ) (Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha) ซึ่งเป็น

พระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสดุและดวงตาสวยท่ีสดุของประเทศพมา่  ท่ีบรเิวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิง่ อนัลว้นเป็นมิง่
มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจตุรสตกมงคล 
108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซอ้นกนัซึ่งแตกตา่งกบัศลิปะของไทย 

 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร) 

 

 

 
บ่าย 

 
ท่านนมสัการ เจดยีโ์บตะทาวน ์(Botathaung Pagoda)  ซึ่งโบตะทาวน ์แปลวา่ เจดียน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บ
ตะทาวนนี์แ้ละทรงนาํพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ ก่อนท่ีจะนาํไปบรรจท่ีุเจดียช์เวดากองและเจดียส์าํคญัอ่ืนๆ เม่ือเดนิเขา้ไปในเจดีย์
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ิด  นอกจากนีย้งัมีสิง่ท่ีน่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพธุรูปทองคาํ 
ประดษิ ฐานในวหิารดา้นขวามือ เป็นพระพธุรูปปางมารวชิยัท่ีมีลกัษณะงดงามยิ่งนกั ตามประวตัวิา่เคยประดษิฐานอยู่ใน
พระราชวงัมณัฑะเลย ์ครัง้เม่ือพมา่ตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ .ศ. 2428 ถกูเคล่ือนยา้ยไปยงัพพิธิภณัฑก์ลัป์กตัตาใน
อินเดีย ทาํใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่ายพนัธมติรท่ีถลม่พระราชวงัมณัฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรูปองคนี์ถ้กูจดัแสดงท่ี
พพิธิภณัฑว์กิตอเรียและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมือจะเป็นรูปป้ัน นตัโบโบยี หรือ “เทพทันใจ ” ซึ่งชาวพมา่รวมถึงชาวไทยนิยม



ไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยท่ีเช่ือวา่เม่ืออธิษฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 
 วธีิการสักการะเทพทันใจ  นาํดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ่ื้นๆมาสกัการะเทพทนัใจ ซึ่งท่านจะ

ชอบมาก (บรเิวณวดัจะมีขาย) จากนัน้ก็ใหท้่านนาํเงินเงินบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสมื่อของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหวข้อ
พรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องเทพทนัใจ ท่านก็จะสมตามความปราถนาท่ีขอไว ้

 นาํท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเ์มีย๊ะ ตามตาํนานเลา่วา่ เป็นธิดาของพญานาค ท่ีศรทัธาในพทุธศาสนา จนสิน้ชีวติ
ไปกลายเป็นนตัท่ีชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นั โดยท่านสามารถกระซิบท่ีขา้งหเูบาๆ หา้มใหค้นอ่ืนไดย้ิน และนาํนํา้นมไปจ่อไวท่ี้
ปาก บชูาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

 

 
 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู ่วัดงาทัตจ ี(Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพธุรูปองคใ์หญ่ คือหลวงพอ่งาทตัจี แปลวา่ หลวงพอ่ท่ี

สงูเท่าตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตรยิ ์เครื่องทรงเป็นโลหะ สว่นเครื่อง
ประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายตา่งๆ จาํลองแบบมาจากพระพุ ทธรูปทรงเครื่องสมยัยะตะ
นะโบง (สมยัมณัฑเลย)์ 

 

 
 นาํทกุท่านเลือกซือ้สนิคา้พืน้เมืองท่ี ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต  (Bogyoke Aung San Market)  ซึ่งสรา้งเม่ือครัง้พมา่ยงัคงเป็น

อาณานิคมของประเทศองักฤษ ใหท้่านไดเ้ลือกชมและเลือกซือ้สนิคา้ท่ีระลกึพืน้เมืองมากมายในราคาถกู เช่น ไมแ้กะสลกั 
พระพทุธรูปไมห้อมแกะสลกั แปง้ทานาคา ผา้ปักพืน้เมือง เครื่องเงิน ไขม่กุ และหยกพมา่ 
(ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทรแ์ละเทศกาลวันสงกรานต)์ 



 

 
 นาํท่านเขา้สู ่เจดยีไ์จ๊กะส่าน Kyaikkasan Pagoda เจดียเ์ก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองย่างกุง้ เจดียอ์งคนี์ส้รา้งมาแลว้ 2 พนักวา่

ปี โดยกษัตรยิช์าวอินเดีย ซึง้เป็นกษัตรยิใ์นยคุเดียวกบัพระเจา้อโศกมหาร ภายในองคพ์ระเจดยบ์รรจพุระเกศาของ พระพทุธเจา้
และพระธาตสุว่นอ่ืนๆ  32 องค์ ตามตาํนาน  ในสมยัท่ีเมืองย่างกุง้  ไดก้ลายเป็นเมืองรา้ง  มียกัษส์องพ่ีนอ้ง  ช่ือ “นองดอ  องคพ่ี์ 

และ  “นยีดอ”องคน์อ้ง  ทาํหนา้ท่ีคุม้คลองรกัษาองคพ์ระเกศาธาตแุละพระธาตท่ีุบรรจไุว้  ณ เจดียไ์จ๊กะสา่นแห่งนีไ้วจ้นถึง
ปัจจบุนั และเจดยีไ์จ๊กะสา่นแห่งนีย้งัมี องคเ์ทพทนัใจไจ๊กะสาสนท่ีสามารถขอพรท่านได้ เทพทนัใจท่ีน่ีลกัษณะใบหนา้ท่ียิม้แยม้  
ดใูจดี จึงเป็นอีก1สถานท่ี ท่ีผูมี้จิตรศรทัธาชาวเมียรม์ารน์ิยมมาขอพรมากอีกแห่งหนึ่ง 

 

 
 สมควรแก่เวลา นาํท่านเดนิทางสู ่สนามบนิมงิกาลาดง เพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

21.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เท่ียวบนิท่ี DD4239 (ไม่มีอาหารบนเคร่ืองและไม่มีน าหนักกระเป๋า
โหลดใต้เคร่ือง) 

22.55 น. คณะเดนิทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการ : พม่า ยิม้รับบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน BY DD 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง) ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) ท่านละ 

เดก็ทารก  
อายุไม่ถึง 2 ปี 

ท่านล่ะ 
วนัท่ี 04 กมุภาพนัธ ์2563 3,888 3,888 3,888 1,999 

วนัท่ี 06 กมุภาพนัธ ์2563 3,888 3,888 3,888 1,999 

วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2563 3,333 3,333 3,333 1,999 

วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ ์2563 3,333 3,333 3,333 1,999 

วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2563 3,888 3,888 3,888 1,999 

วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2563 3,333 3,333 3,333 1,999 

วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2563 3,333 3,333 3,333 1,999 

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2563 3,333 3,333 3,333 1,999 

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2563 3,333 3,333 3,333 1,999 

วนัท่ี 03 มีนาคม 2563 3,888 3,888 3,888 1,999 

วนัท่ี 05 มีนาคม 2563 3,888 3,888 3,888 1,999 

วนัท่ี 10 มีนาคม 2563 3,888 3,888 3,888 1,999 

วนัท่ี 18 มีนาคม 2563 3,888 3,888 3,888 1,999 

วนัท่ี 19 มีนาคม 2563 3,888 3,888 3,888 1,999 

วนัท่ี 24 มีนาคม 2563 3,888 3,888 3,888 1,999 

วนัท่ี 26 มีนาคม 2563 3,888 3,888 3,888 1,999 

***ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงนิเตม็จ านวนค่าทัวร ์โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงว นสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของ ท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็ , ผูส้งูอายุ , มีโรคประจาํตวั หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทั วรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับคร อบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 
 
 



อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. คา่นํา้หนกักระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง(PASSPORT) 
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทิเช่นคา่อาหาร, คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ(มนิิบาร ,์ นํา้ดื่ม, บหุรี่, เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), คา่

โทรศพัท ์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, คา่นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่กาํหนด ,  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั , คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่ง
การเดนิทางเป็นตน้ 

4. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพมา่สาํหรบัหนงัสือเดนิทางตา่งชาตแิละผูถื้อเอกสารตา่งดา้วตอ้งย่ื นวีซ่าเขา้
ประเทศพมา่มีคา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ท่าน และคา่บรกิารย่ืนวีซ่า 500 บาทตอ่ท่าน ใชร้ะยะเวลาในการย่ืน
วีซ่า 5-7 วนัทาํการ ยกเวน้ หนงัสือเดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งย่ืนวีซ่า  

5. คา่หอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 
6. คา่นาํกลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวีดีโอเขา้วดั 
7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
8. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา  
 9. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมคัคเุทศก์ ) 
10. ค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถิ่นและทปิพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวสัิยต่างๆทีไ่ม่สามารถคาดการณล่์วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน ์

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ*** 
 

หมายเหต ุ: สาํหรบัผูเ้ดนิทางท่ีอายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป   
    ตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

 

**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไ์ด้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมี

ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายืน่วซ่ีาเข้าออกปกตอิีก

ทางทัวรจ์ะต้องเรียกเก็บค่าวซ่ีาเพิม่อีกท่านละ 1,000 บาท** 

 

 

 

 



 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษัิททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้าร
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางท่ีศกึษาหรือทาํงานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พาํนกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ํ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดนิทางตอ้ง ไปย่ืนคาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งสาํหรบัตดิวีซ่าไมต่ ํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนงัสือเดนิทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่ องบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบั ตติรงตามท่ีสายการบนิ
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 

 
 
 



เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสง่เอกสารก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 10 วนัทาํการ 

-หนงัสือเดนิทาง (Passport)  
-ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  
-หนงัสือเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 4 หนา้ 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด2 นิว้ จาํนวน 3 ใบ (ใชรู้ปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน , สติก๊เกอรใ์ชไ้มไ่ด้ )
และกรุณาเขียนเบอรต์ดิตอ่-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอรต์ตา่งชาตท่ีิเดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทบัใหแ้นบ
มาในเลม่พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีท่ีมีพาสปอรต์เลม่เก่าและซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพ่ือปอ้งกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกิดการสญูหายทาง
บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทตูแจ้งขอเพิ่มเติม 

 

หมายเหตุ : 
 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
 4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาํสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 
 5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 


