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NT224
ทวัรพ์มา่ ย่างกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 3 วัน 2 คนื (PG)
ทัวรพ์ม่า , 3 วัน 2 คนื ,

KYAIKHTO HOTEL  , GRAND MERCURE

 

ยา่งกุง้ - หงสาวด ี- วดัไจค้ะวาย - เจดยีช์เวมอดอว ์- พระราชวงับุเรงนองพระนอนชเวตาเลยีว - เจดยีไ์จ๊ปุ่ น -
พระนอนตาหวาน - เจดยีช์เวดากอง

เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ) - เทพกระซบิ - ตลาดสก๊อต - พระธาตุอนิทรแ์ขวน

 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ยา่งกุง้ - หงสาวด ี- วดัไจค้ะวาย - เจดยีช์เวมอดอว ์- พระราชวงับุเรงนอง - พระธาตอุนิทรแ์ขวน

06.00 น.
พรอ้มกัน ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เคานเ์ตอร ์F
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางใหก้ับทา่น

08.45 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงยา่งกุง้ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG701 (มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

09.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้
(เวลาทอ้งถนิทพีม่าชา้กวา่ประเทศไทยครงึชวัโมง) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด ี(ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชวัโมง)



นําทา่น ตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ท ีวดัไจค้ะวาย สถานททีมีพีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก
ทา่นสามารถนําสมุด ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทวัีดแหง่นีได ้

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่้าํยา่งคนละ 1 ตวั)

บา่ย
จากนันนําทา่นสกัการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดยีนี์เป็นสญัลักษณ์แหง่ความรุ่งโรจนแ์หง่หงสาวด ีและนับเป็น 1 ใน 5 สงิศักดสิทิธขิองพม่า
คนไทยนยิมเรียกวา่ "พระธาตมุุเตา" ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ซงึครังกอ่นเป็นสถานทปีระกอบพธิศัีกดสิทิธิ
กอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ในสมัยโบราณกาล ไม่วา่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรือพม่า รวมทังพระเจา้บเุรงนองดว้ย
และเมอืครังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคนี์
ยังเคยผา่นการพังทลายจากแผน่ดนิไหวครังใหญ่มาแลว้ถงึ 4 ครัง
ทําใหป้ลยีอดของเจดยีอ์งคนี์หักพังลงมาแตด่ว้ยความศรัทธาทชีาวเมอืงมตีอ่เจดยีอ์งคนี์จงึไดทํ้าการสรา้งเจดยีช์เวมอดอวข์นึมาใหม่ในปีพ.ศ.2497
ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟตุ (ตอนแรกทสีรา้งสงู 70 ฟตุ)
นับเป็นเจดยีท์สีงูทสีดุในพม่าสว่นปลยีอดทพัีงลงมาก็ไดตั้งไหวท้มีุมหนงึขององคเ์จดยีเ์พอืใหพ้ทุธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคูไ่ปกับเจดยีอ์งคปั์จจบัุน
ทา่นจะไดน้มัสการ ณ จดุอธษิฐานอันศักดสิทิธแิละสามารถนําธปูไปค ้าํกับยอดของเจดยีอ์งคท์หัีกลงมาเพอืเป็นสริมิงคล
ซงึเปรียบเหมอืนดังค ้าํจนุชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรืองยงิขนึไป 

จากนันนําทา่นชม พระราชวงับุเรงนอง สรา้งขนึในปี พ.ศ. 2109 เพอืใชเ้ป็นศนูยก์ลางทางการปกครองและใชอ้อกวา่ราชการ ปี พ.ศ. 2142
ในสมัยพระเจา้นันทบเุรง ซงึพระราชวังเดมินันเคยเป็นทปีระทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมอืครังยังทรงพระเยาวแ์ละถูกจับเป็นตัวประกัน
มกีารคน้พบเสาและกําแพงเดมิทถีูกฝังอยู่ในดนิ รัฐบาลพม่าจงึไดทํ้าการขดุคน้และสรา้งพระราชวังบเุรงนองขนึมาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดมิ
ซงึพระตําหนักทปีระทับบรรทมสทีองเหลอืงอร่ามทดีโูดดเดน่ชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า
และทอ้งพระโรงทใีชอ้อกวา่การก็ดโูดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมพม่าสทีองเหลอืงอร่ามทังภายนอกและภายใน **วันท ี10-20
เมษายนของทกุปี(เวลาอาจมกีารเปลยีนแปลง) พระราชวังปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ปรับโปรแกรมไปยังวัดพระไฝเลอืนแทน**

จากนันนําทา่นออกเดนิทางสู ่คมิปูนแคม้ป์ (เชงิเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง ระหวา่งทางทา่นจะเห็นแม่น ้าํสะโตง
ซงึเป็นแม่น ้าํทมีคีวามสมัพันธก์ับพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยงิพระแสงปืนขา้มน ้าํทกีวา้งใหญ่นีไปตอ้งแม่ทัพพม่า จนไดรั้บชยัชนะ
จากนันนําทา่นเปลยีนรถเป็นรถบรรทกุขนึบนภเูขาไจก้โ์ท เพอืเดนิทางสูโ่รงแรมทพัีก ระหวา่งทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขา้งทาง
(นังรถบรรทกุขนึไปจนถงึจดุบนสดุของภเูขาไจก้โ์ททเีป็นทตัีงของพระธาตอุนิทรแ์ขวน ในกรณีคณะทัวรเ์ดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น
สําหรับรถบรรทกุขนึบนพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใิชร้ถร่วมกับคณะอนื ซงือาจใชเ้วลาพอสมควร)
พเิศษ!!!! เพมิฟร ีนงักระเชา้ไฟฟ้าขนึพระธาตอุนิทรแ์ขวน (1 เทยีว) เพอืบรกิารนกัทอ่งเทยีวขนึไปไหวพ้ระธาตสุะดวกสบายขนึ
ใชเ้วลาเพยีง 10 นาท ีจากสถานเีขาฤษขีนึไปถงึสถานอีงคพ์ระธาตุ
(ในกรณีทกีระเชา้ปิดจะทําการนงัรถขนึถงึจดุสงูสดุตามปกตแิละไมม่กีารคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆให)้

เชญิชมทัศนียภาพงดงาม ตนืตาตนืใจกับ "พระธาตอุนิทรแ์ขวน" (ซงึอยู่ใกลท้พัีกมากใชเ้วลาเดนิเพยีง 10 นาท)ี พระธาตอุนิทรแ์ขวน
ตังอยู่ทเีมอืงไจโ้ท อําเภอสะเทมิ เขตรัฐมอญของประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา เหนือระดับน ้าํทะเล 3,615 ฟตุ
มลัีกษณะเดน่เป็นกอ้นหนิสทีองขนาดใหญ่ ตังอยู่บนหนา้ผาสงูชนัอย่างหมนิเหม่ เหมอืนจะหลน่และทา้ทายแรงดงึดดูของโลกโดยไม่ตกลงมา
นับเป็น 1 ใน 5 สงิศักดสิทิธ ิทชีาวพม่าตอ้งไปสกัการะ และยังเป็นพระธาตปุระจําปีจอ (สนัุข) ทคีนเกดิปีนีตอ้งไปนมัสการสกัการะครังหนงึในชวีติ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร หรือ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก 

หลังอาหารค่าํ เชญิทา่นไปสกัการะพระธาต ุตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทนัใจพระธาตอุนิทรแ์ขวน ซงึเป็น นักพรตทมีคีวามศักดสิทิธอ์กีแหง่หนงึ
ทา่นสามารถนังสมาธหิรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะสกัการะกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทยีืนสูพ่ระเจดยีไ์จโ้ท ควรเตรียมเสอืกันหนาว
หรือกันลม หรือผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองนังเพราะพนืทนัีงมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคนี์เปิดตลอดคนื
(แตป่ระตเูหล็กทเีปิดสําหรับบรุุษทเีขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00น.) พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี เป็นทมีาและแรงบันดาลใจของกวซีไีรส ์ปี
พทุธศักราช 2534 มาลา คําจันทร ์ทแีตง่วรรณกรรม เรือง “เจา้จันทผ์มหอม นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน” 

ทพีกั
YOE YOE LAY HOTEL / KYAIKHTO HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
พระธาตอุนิทรแ์ขวน - หงสาวด ี- พระนอนชเวตาเลยีว - เจดยีไ์จปุ๊่ น - ยา่งกุง้ - พระนอนตาหวาน - เจดยีช์เวดากอง

เชา้ตรู่



เชญิทา่นสกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรือ ถวายอาหารพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทา่นจะพบกับบรรยากาศยามเชา้ทสีดชนื ทวิทัศนง์ดงาม
ความศรัทธาของพทุธศาสนกิชนชาวพม่า สกัการะสงิศักดสิทิธบินภเูขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ  ๆพระธาตุ
พสิจูนค์วามมหัศจรรยว์า่พระธาตอุงคนี์ตังอยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรือหลน่ลงมาการทกีอ้นหนิสทีองวางหมนิเหม่บนหนา้ผามานานนับพันปี
โดยเฉพาะเมอืมองจากดา้นลา่งขนึไปก็ดคูลา้ยกับลอยอยู่เหนือหนา้ผา ราวกับพระอนิทรนํ์าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี์

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันใหท้า่นไดเ้ก็บสมัภาระแลว้ออกเดนิทางกลับสู ่หงสาวด ีตามเสน้ทางเดมิ ใชเ้วลาประมาณ 3 ชวัโมง

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมอืงหงสาวด ี(กุง้แมน่้าํยา่งคนละ 1 ตวั)

บา่ย
นําทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีวเป็นทเีคารพนับถอืของชาวพม่า มคีวามยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขนึโดยพระเจา้มคิทปิปะ
ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มพีทุธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลอืมพระบาท
ตา่งจากพระพทุธไสยาสนข์องไทยทนียิมวางพระบาทเสมอกัน ดา้นหลังพระองคม์ภีาพวาดทสีวยงาม
เมอืครังกอ่นพระพธุรูปองคนี์ถูกปลอ่ยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิทา่มกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424
เมอือังกฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จงึไดพ้บพระนอนองคนี์ จากนันในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าไดรั้บเอกราชก็มกีารบรูณปฏสิงัขรณ์ใหม่
โดยทาสแีละปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพทุธรูปทสีวยงามในปัจจบัุน อกีทังยังสามารถเลอืกซอืของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ไมจั้นทรห์อม
ผา้ปักพนืเมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรูปตา่งๆ

จากนันนําทา่นชม เจดยีไ์จปุ๊่ น ซงึมอีายุมากกวา่ 500 ปี เป็นพระพธุรูปปางมารวชิยัขนาดใหญ่ มลัีกษณะเป็นพระพทุธรูปปางประทับนังโดยรอบทัง
4 ทศิ ทมีคีวามงดงามเป็นเอกของศลิปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม (ทศิเหนือ), พระโกนาคม (ทศิใต)้, พระกกสุนัโธ (ทศิตะวันออก)
และพระมหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสสีาวพนีอ้งทอีุทศิตนใหก้ับพระพทุธศาสนาสรา้งพระพทุธรูปแทนตนเอง
และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกับบรุุษเพศ
ซงึมพีระพทุธรูปองคห์นงึไดเ้กดิพังทลายและไดม้กีารบรูณะใหม่ทําใหพ้ระพทุธรูปองคนี์มลัีกษณะสวยงามแตกตา่งไปจากองคอ์นืๆนําทา่นเดนิทางกลับเมอืงย่างกุง้(ใชเ้วลาประมาณ
1.30 ชวัโมง) 

หลังจากนันนําทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี
ซงึเป็นพระนอนทมีคีวามสวยงามทสีดุและดวงตาสวยทสีดุของประเทศพม่าทบีรเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสงิ อันลว้นเป็นมงิมงคลสงูสดุ
ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละองคใ์น บรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจตุรสตกมงคล 108 ประการ
พระบาทมลัีกษณะซอ้นกันซงึแตกตา่งกับศลิปะของไทย

นําทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า เป็นเจดยีท์องคําทงีดงาม ตังเดน่เป็นสงา่อยู่กลางเมอืงย่างกุง้
มคีวามสงู 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และบษุราคัมอกี 2,317 เม็ด มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยู่น ้าํหนักถงึ 1,100
กโิลกรัม โดยชา่งชาวพม่า จะใชท้องคําแทต้เีป็นแผน่ปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ
วา่กันวา่ทองคําทใีชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นีมากมายมหาศาลกวา่ทองคําทเีก็บอยู่ในธนาคารชาตอัิงกฤษเสยีอกี
รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็ก  ๆนับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตสูดีา้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย
ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตขุองพระพธุเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจําปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5
มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า ซงึมทัีงผูค้นชาวพม่า และชาวตา่งชาตพิากันสกัการะทังกลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ
ทแีหง่นีมสีถาปัตยกรรมทสีวยงามอย่างน่าอัศจรรย ์ไม่วา่จะเป็นความงามของวหิารทศิททํีาเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชนัๆ
ทเีรียกวา่ พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

ทพีกั
GRAND MERCURE / SULE SHANGRI-LA ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ) - เทพกระซบิ - ชอ้ปปิงตลาดสกอ๊ต - กรุงเทพฯ

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



นําทา่นนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ซงึโบตะทาวน ์แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวนนี์และทรงนําพระเกศธาต ุไว ้1
เสน้ กอ่นทจีะนําไปบรรจทุเีจดยีช์เวดากองและเจดยีสํ์าคัญอนื  ๆเมอืเดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ดิ
นอกจากนียังมสีงิทน่ีาชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพธุรูปทองคําประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื
เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัทมีลัีกษณะงดงามยงินัก ตามประวัตวิา่เคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์
ครังเมอืพม่าตกเป็นอาณานคิมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลอืนยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาในอนิเดยี
ทําใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรทถีลม่พระราชวังมัณฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488
พระพทุธรูปองคนี์ถูกจัดแสดงทพีพิธิภัณฑว์กิตอเรียและแอลเบริต์ และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปปัน นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ
ซงึชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยทเีชอืวา่เมอือธษิฐานสงิใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ

จากนันนําทา่น สกัการะเทพกระซบิ หรือ อะมาดอวเ์มยีะ ตามตํานานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค
ทเีกดิศรัทธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนือสตัวจ์นเมอืสนิชวีติไปกลายเป็นนัตซงึชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้
การบชูานันจะตอ้งกระซบิขอพรทขีา้งหเูบา  ๆและบชูาดว้ยมะพรา้ว กลว้ยนากทเีขาจัดไวเ้ป็นชดุแลว้ นอกจากนียังนยิมบชูาดว้ยน ้าํนม และขา้วตอก
รวมทังดอกไม ้ซงึมักจะเป็นดอกมหาหงส ์ทคีนพม่านยิมใชบ้ชูาพระกันทัวไป

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป็ดปกักงิ+สลดักุง้มงักร)
**วันท ี10-20 เมษายนของทกุปี รา้นหยุดทําการ จะเปลยีนไปทานรา้นอนืแทนและปรับเป็นเมนูปกต*ิ*

บา่ย
จากนันนําทา่นเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงท ีตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต
ซงึสรา้งเมอืครังพม่ายังคงเป็นอาณานคิมของประเทศอังกฤษใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึพนืเมอืงมากมายในราคาถูก เชน่
ไมแ้กะสลักพระพทุธรูปไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพนืเมอืง เครืองเงนิ ไขมุ่ก และหยกพม่า
***ตลาดสก็อตจะปิดชว่ง 10-20 เม.ย. ของทกุปี (เวลาอาจจะมกีารเปลยีนแปลง)
จะเปลยีนแปลงโปรแกรมโดยนําคณะไปยังหา้งสรรพสนิคา้ของย่างกุง้แทน**

18.20 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG704 (มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

20.15 น.
คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

อตัราคา่บรกิารทวัรพ์มา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี25 กันยายน 2562 เวลา 12:10 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรพ์มา่

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี
• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทเิช่นคา่อาหาร,คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ (มนิบิาร,์ น ้าํดมื, บุหร,ี เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,
คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่กาํหนด,คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,
คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่สาํหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว ตอ้งยนืวซีา่เขา้ประเทศพมา่มคีา่ธรรมเนยีม 1,600 บาทตอ่ท่าน
และคา่บรกิารยนืวซีา่ 500 บาทตอ่ท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยนืวซีา่ 5-7 วันทําการ ยกเวน้ หนังสอืเดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส์
ไมต่อ้งยนืวซีา่

• คา่หอ้งพกัเดยีวตามอตัรา

• คา่นํากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมคัคเุทศก)์

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและทปิพนกังานขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ

• **ขณะนรีฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา
ผา่นทา่อากาศยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิํานกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนงึเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซงึจะมผีลบงัคบัใชต้งัแตว่นัท  ี11
สงิหาคม 2558 ทงัน ีหากมกีารเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซีา่เขา้ออกปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพมิอกีทา่นละ 1,000 บาท**



เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• เมอืทําการจองเรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาชําระเงนิจาํนวน ทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• เมอืไดร้บัการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทางคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทางเกบ็คา่ใชจ้่าย เตม็จํานัวนคา่ทัวร์

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทางเกบ็คา่ใชจ้่าย เตม็จํานัวนคา่ทัวร์

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(30ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯ เรยีกเกบ็

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

• โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทไีมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้
โดยทางบรษัิทฯจะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืวซีา่

• การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขนึ

• กรณที่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยนืวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ
ทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน
ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทคีอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ได ้



• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพาํนักหรอืศกึษาอยูเ่ท่านัน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่าํกวา่ 6 เดอืน
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย
เนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่่าํกวา่ 3
หนา้

• ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์
ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

เอกสารการขอวซีา่พมา่ (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตทิไีมไ่ดรั้บการยกเวน้)
โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วันทําการ
• หนังสอืเดนิทาง (Passport)

• ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง

• หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้

• รปูถา่ย

• รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นวิ จํานวน 3 ใบ (ใชร้ปูสพีนืหลงัขาวเท่านัน ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน, สตกิเกอรใ์ชไ้มไ่ด)้ และกรณุาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-
อาชพีไวด้า้นหลงัรปู

• ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย

• พาสสปอรต์ตา่งชาตทิเีดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทมีตีราประทับใหแ้นบมาในเลม่พาสปอรต์ดว้ย

• ในกรณทีมีพีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพอืป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบในทุกกรณี

**เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพมิเตมิ**

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทังหมด
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