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เดินทาง มกราคม – มิถุนายน 63  
เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตยี (พระนอนตาหวาน) 

เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) |  พระงาทตัยี | วัดไจ๏กะสําน 

ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมงักร 
 ขอพร 2 เทพทนัใจ (๑) โบตะทาวน ์ (๒)ไจก๊ะสา่น 

 

 

ราคาแนะน า  

4,990.- 

 เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ยํางกุ๎ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดีย์ชเวดากอง-พระพุทธไสยาสน์
เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน ์(เทพทันใจ/ เทพกระซิบ)-พระงาทัตย-ีตลาดสก๏อต-วัดไจ๏กะสําน-ยํางกุ๎ง
(สนามบินมิงกาลาดง)กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)(DD4239 : 21.00-22.55) 

พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทปิ) บินนกแอร์ 
DD 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดีย์ชเวดากอง 
-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-
ตลาดสก๊อต-วัดไจ๊กะส่าน-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)(DD4239 : 
21.00-22.55) 

04.00 น. พร๎อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมี
เจ๎าหน๎าที่คอยให๎การต๎อนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให๎กับทุกทําน 

06.30 น. ออกเดินทางสูํ ยํางกุ๎ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง และไม่มีน าหนักกระเป๋าโหลด
ใต้เคร่ือง) 

07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยํางกุ๎ง ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้า
กว่าประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) 

 นําทํานสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คูํบ๎านคูํเมืองพมํา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ของพมํา) เป็นเจดีย์ทองคําที่งดงาม ตั้งเดํนเป็นสงําอยูํกลางเมืองยํางกุ๎ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด๎วยเพชร 544 เม็ด 
ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุ๎มอยูํน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชํางชาวพมํา
จะใช๎ทองคําแท๎ตีเป็นแผํนปิดองค์เจดีย์ไว๎รอบ วํากันวําทองคําที่ใช๎ในการกํอสร๎างและซํอมแซมพระมหาเจดีย์แหํงนี้มากมาย
มหาศาลกวําทองคําที่เก็บอยูํในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล๎อมด๎วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร๎อยองค์ 
มีซ๎ุมประตูสี่ด๎าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด๎วยเพชรและพลอยมากมาย 
ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได๎บรรจุเส๎นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ๎าจํานวน 8 เส๎น เป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีมะเมีย และยัง
เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมํา ซ่ึงมีทั้งผู๎คนชาวพมํา และชาวตํางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยําง
ไมํขาดสาย ณ ที่แหํงนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยํางนําอัศจรรย์ ไมํวําจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทําเป็นศาลาโถงครอบ
ด๎วยหลังคาทรงปราสาทซ๎อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกวํา พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให๎
ประชาชนมากราบไหว๎บูชา 
 

 วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 
สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

 

  
ค าสวดบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

เป็นพระธาตุประจําคนเกิดปีมะเมีย (ม๎า) มีคําสวดบูชาดังนี้ 
ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ทุตยิัง  โกนาคะมะนัง  
ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ตะติยัง  กัสสะปัง  พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ   จะตุตถัง  โคตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ปัญ
จะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  ธาตุโย อะหัง วันทามิทูระโต  ฯ 
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 หลังจากนั้นนําทํานสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) (Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha) ซ่ึง

เป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมํา  ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล๎วน
เป็นม่ิงมงคลสูงสุด  ประกอบด๎วยลายลักษณธรรมจักรข๎างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล๎อมด๎วยรูปอัฎจุตรสตก
มงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซ๎อนกันซ่ึงแตกตํางกับศิลปะของไทย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร) 
 

 
 ทํานนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ (Botathaung Pagoda)  ซ่ึงโบตะทาวน์ แปลวํา เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได๎สร๎างเจดีย์

โบตะทาวน์น้ีและทรงนําพระเกศธาตุ ไว๎ 1 เส๎น กํอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สําคัญอ่ืนๆ เม่ือเดินเข๎าไปใน
เจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได๎อยํางใกล๎ชิด  นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่นําชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองคํา 
ประดิษฐานในวิหารด๎านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติวําเคยประดิษฐานอยูํใน
พระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเม่ือพมําตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย๎ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาใน
อินเดีย ทําให๎รอดพ๎นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถลํมพระราชวังมัณฑะเลย์ ตํอมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดง
ที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และด๎านซ๎ายมือจะเป็นรูปป้ัน นัตโบโบยี หรือ “เทพทันใจ” ซ่ึงชาวพมํารวมถึงชาวไทย
นิยมไปกราบไหว๎บูชา ด๎วยที่เชื่อวําเม่ืออธิษฐานสิ่งใดแล๎วจะสมปรารถนาทันใจ 

 วิธีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม๎ ผลไม๎ โดยเฉพาะมะพร๎าวอํอน กล๎วย หรือผลไม๎อ่ืนๆมาสักการะเทพทันใจ ซ่ึงทํานจะ
ชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ให๎ทํานนําเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใสํมือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว๎ขอ
พรแล๎วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว๎ จากนั้นก็เอาหน๎าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของเทพทันใจ ทํานก็จะสมตามความปราถนาที่ขอ
ไว๎ 
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 นําทํานขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เม๊ียะ ตามตํานานเลําวํา เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิต
ไปกลายเป็นนัตที่ชาวพมําเคารพกราบไหว๎กัน โดยทํานสามารถกระซิบที่ข๎างหูเบาๆ ห๎ามให๎คนอ่ืนได๎ยิน และนําน้ํานมไปจํอ
ไว๎ที่ปาก บูชาด๎วยข๎าวตอก ดอกไม๎ และผลไม๎ 

 

 
 จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ วัดงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) ซ่ึงมีพระพุธรูปองค์ใหญํ คือหลวงพํองาทัตจี แปลวํา หลวงพํอ

ที่สูงเทําตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอํอน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ สํวนเครื่อง
ประกอบด๎านหลังจะเป็นไม๎สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายตํางๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะ
นะโบง (สมัยมัณฑเลย์) 

 

 
 นําทุกทํานเลือกซ้ือสินค๎าพ้ืนเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต (Bogyoke Aung San Market)  ซ่ึงสร๎างเม่ือครั้งพมํายังคงเป็น

อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให๎ทํานได๎เลือกชมและเลือกซ้ือสินค๎าที่ระลึกพ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก เชํน ไม๎แกะสลัก 
พระพุทธรูปไม๎หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ๎าปักพ้ืนเมือง เครื่องเงิน ไขํมุก และหยกพมํา 
(ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์และเทศกาลวันสงกรานต์) 

 

 
 นําทํานเข๎าสูํ เจดีย์ไจ๊กะส่าน Kyaikkasan Pagoda เจดีย์เกําแกํอีกแหํงหนึ่งของเมืองยํางกุ๎ง เจดีย์องค์น้ีสร๎างมาแล๎ว 2 พัน

กวําปี โดยกษัตริย์ชาวอินเดีย ซ้ึงเป็นกษัตริย์ในยุคเดียวกับพระเจ๎าอโศกมหาร ภายในองค์พระเจดย์บรรจุพระเกศาของ
พระพุทธเจ๎าและพระธาตุสํวนอ่ืนๆ 32 องค์ ตามตํานาน ในสมัยที่เมืองยํางกุ๎ง ได๎กลายเป็นเมืองร๎าง มียักษ์สองพ่ีน๎อง ชื่อ “นอ

งดอ องค์พ่ี และ “นยีดอ”องค์น๎อง ทําหน๎าที่ค๎ุมคลองรักษาองค์พระเกศาธาตุและพระธาตุที่บรรจุไว๎ ณ เจดีย์ไจ๏กะสํานแหํงนี้ไว๎
จนถึงปัจจุบัน และเจดีย์ไจ๏กะสํานแหํงนี้ยังมี องค์เทพทันใจไจ๏กะสาสนที่สามารถขอพรทํานได๎ เทพทันใจที่นี่ลักษณะใบหน๎าที่
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ยิ้มแย๎ม ดูใจดี จึงเป็นอีก1สถานที่ ที่ผู๎มีจิตรศรัทธาชาวเมียร์มาร์นิยมมาขอพรมากอีกแหํงหนึ่ง 
 

 
 สมควรแกํเวลา นําทํานเดินทางสูํ สนามบินมิงกาลาดง เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

21.00 น. ออกเดินทางกลับสํู กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4239 (ไม่มีอาหารบนเคร่ืองและไม่มีน าหนักกระเป๋า
โหลดใต้เคร่ือง) 

22.55 น. คณะเดินทางถึง ทําอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมด๎วยความประทับใจ 
 

อัตราค่าบริการ : พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทิป) บินนกแอร์ DD 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ราคาแนะน าท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
ราคาแนะน าท่านละ 

เด็กทารก  
อายุไม่ถึง 2 ปี ท่านล่ะ 

วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 01 มีนาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 04 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 05 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 07 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 11 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 12 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 19 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 21 มีนาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 22 มีนาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 24 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 26 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
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วันที่ 28 มีนาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 04 เมษายน 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 05 เมษายน 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 11 เมษายน 2563 6,590.- 6,590.- 1,900.- 
วันที่ 12 เมษายน 2563 6,590.- 6,590.- 1,900.- 
วันที่ 18 เมษายน 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 23 เมษายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 30 เมษายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 02 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 06 พฤษภาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 09 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 
วันที่ 03 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 06 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 07 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที ่11 มิถุนายน 2563 4,990.- 4,990.- 1,900.- 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที ่18 มิถุนายน 2563 4,990.- 4,990.- 1,900.- 
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วันที่ 20 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 21 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที ่25 มิถุนายน 2563 4,990.- 4,990.- 1,900.- 
วันที่ 27 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที่ 28 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
วันที ่30 มิถุนายน 2563 4,990.- 4,990.- 1,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
**โปรดอย่าลืม ส าคัญมาก*** 
กรุณาน าหนังสือเดินทาง (Passport) ของท่านน ามาในวันเดินทางด้วยทางบริษัท ไม่สามารถรับผิดชอบ ในกรณีที่
ท่านลืมน ามา จนไม่สามารถเดินทางได้ **กรุณาตรวจสอบพาสสปอร์ตของตนเอง ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และ พาสสปอร์ต
ต้องไม่ช ารุดหรือเสียหาย หรือ แม้แต่ ห้ามมตีราประทับนอกเหนือจากตราตรวจคนเข้าเมอืง ของประเทศนั้นๆ โดย
เด็ดขาด มิเช่นนั้นท่านอาจถูกปฎิเสธการ Check In จากสายการบิน หรือ ถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมืองได้*** 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ช าระเงินเต็มจ านวนค่าทัวร์ โดยโอนเข๎าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได๎รับเงินมัดจําแล๎วเทํานั้น 

2. สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผู๎ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน กํอน 1 เดินทางอยํางน๎อยเดือน 

3. เม่ือได๎รับการยืนยันวํากรุ๏ปออกเดินทางได๎ ลูกค๎าจัดเตรียมเอกสารให๎การขอวีซําได๎ทันที (ในกรีณียื่นวีซํา)  
4. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่ กํอนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํ รับผิดชอบ คําใช๎จํายที่เกิดขึ้น 

5. หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมํ
สะดวกในการเดินทางทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมํูคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎อง
ดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1 คําตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบวุันเดินทางไปกลับพร๎อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูํตํอ จะต๎อง
ไมํเกินจํานวนวัน และอยูํภายใต๎เงื่อนไขของสายการบิน) 

2 คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ 
3 คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 
4 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ 
5 คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการ 
6 คําประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต๎องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได๎จากเจ๎าหน๎าที่) 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทาง
บริษัทได้ 

7 คํามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. คํานํ้าหนักกระเป๋าเดินทาง 
2. คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
3. คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิเชํนคําอาหาร, คําเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ําดื่ม, บุหรี,่ เหล๎า, เบียร์ ฯลฯ), คําโทรศัพท์ , คําซัก

รีด, คําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คํานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวํากําหนด,  คํารักษาพยาบาลกรณีเกิด
การเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คํากระเป๋าเดินทางหรือของมีคําที่สูญหายในระหวํางการเดินทางเป็นต๎น 

4. คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศพมําสําหรับหนังสือเดินทางตํางชาติและผู๎ถือเอกสารตํางด๎าวต๎องยื่นวีซําเข๎าประเทศพมํามี
คําธรรมเนียม 1,600 บาทตํอทําน และคําบริการยื่นวซํีา 500 บาทตํอทําน ใช๎ระยะเวลาในการยื่นวีซํา 5-7 วนัทําการ 
ยกเว๎น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไมํต๎องยื่นวีซํา 

5. คําห๎องพักเดี่ยวตามอัตรา 
6. คํานํากล๎องถํายรูป และกล๎องวีดีโอเข๎าวัด 
7. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง 
8. คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

  
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
หมายเหตุ : สําหรับผ๎ูเดินทางที่อายุไมํถึง 18 ปี และไมํได๎เดินทางกับบิดา มารดา ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด๎วย 
  

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศยาน
นานาชาตแิละจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 

ท ัง้น ี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่เขา้ออกปกตอิกีทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพ ิม่อกีทา่นละ 1,600 บาท** 

  
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได๎สํารองที่นั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว  หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วยสาเหตุใด ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล๎วแตํสายการบินและ
ชํวงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ จะไมํสามารถขอคืนเงินได๎ 
  
กรณียกเลิกการเดนิทาง 

1. แจ๎งยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกํอนการเดินทาง คืนคําใช๎จํายทั้งหมด 
2. แจ๎งยกเลิกภายใน 1-44 วันกํอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด 
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะเดินทางไมํครบตาม

จํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว๎ (30ทํานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและผู๎เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทําน 

4. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ ไมํวําเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 
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วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

9 พมํา ใจบุญ ไหว๎พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทิป) BY DD                                                       [GQ1RGN-DD012] 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติท่ีไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสํงเอกสารกํอนการเดินทางอยํางน๎อย 10 วันทําการ 
 -หนังสือเดินทาง (Passport)  ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางไป-กลับ 

-หนังสือเดินทาง ต๎องมีหน๎าเหลือสําหรับประทับวีซําอยํางน๎อย 4 หน๎า 
 -รูปถํายสีหน๎าตรงขนาด2 นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใช๎รูปสีพ้ืนหลังขาวเทํานั้น ถํายไว๎ไมํเกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช๎

ไมํได๎)และกรุณาเขียนเบอร์ติดตํอ-อาชีพไว๎ด๎านหลังรูป 
 -ใบตรวจคนเข๎าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
 -พาสสปอร์ตตํางชาติที่เดินทางเข๎าประเทศไทยจะต๎องมีใบตรวจคนเข๎าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให๎

แนบมาในเลํมพาสปอร์ตด๎วย 
 **ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเลํมเกําและซอง(ปก)ไมํต๎องแนบมาเพ่ือป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล๎วเกิดการสูญหายทาง

บริษัทจะไมํรับผิดชอบในทุกกรณี ** 
 เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 

หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
 หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู๎รํวมคณะไมํถึง 10 ทําน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคํานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกํอนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ 
 4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน , การประท๎วง, การนัดหยุดงาน, การกํอ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง 

 6. เม่ือทํานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไข
ข๎อตกลงตํางๆ ทั้งหมด 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต๎องแจ๎งลํวงหน๎า ทั้งนี้ ข้ึนอยูํกับสภาวะอากาศ 
การเมือง  

สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได๎ตามความเหมาะสม 
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