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เดนิทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63  

พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา 
พระธาตุอินทรแ์ขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน 
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หงสาวดี | เจดียช์เวมอรด์อร ์l พระราชวงับเุรงนอง l พระธาตอิุนทรแ์ขวน  
พระนอนชเวตาเลียว l เจดียไ์จ๊ปุ่ น l พระนอนตาหวาน l เจดียช์เวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดียก์ลางน า้) เจดียโ์บตะ

ทาวน ์(เทพทนัใจ / เทพกระซิบ) l ชอ้ปป้ิงตลาดสก๊อต l วดัพระหินออ่น  
แถมฟรี!! จีเ้ทพทันใจ ผ่านพธีิปลุกเสก / ฟรีกระเช้าขึน้พระธุอินทรแ์ขวน 1 เทีย่ว  

เมนูพเิศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักกิ่ง  
นมัสการพระสมณโคดม ปางประทานพร   (องคใ์หญ่ทีสุ่ดในประเทศพม่า) เสริมสิริมงคล 

บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า (พระธาตุอินทรแ์ขวน l เจดยีช์เวดากอง l เจดยีช์เวมอรด์อร ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ยา่งกุง้(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)หงสาวดี-เจดียช์เวมอรด์อร-์พระราชวงับเุรงนอง-
พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว-พระธาตอุินทรแ์ขวน 

วนัท่ี 2. ตกับาตรกบัองคพ์ระธาตอุินทรแ์ขวน-พระสมณโคดม ปรางคป์ระทานพร (องคใ์หญ่ที่สดุในประเทศพมา่)-พระไผเลือ่น-ผา่นชม(เจดียค์ู)่- 

หงสาวดี-เจดียไ์จ๊ปุ่ น-ยา่งกุง้-เจดียช์เวดากอง   

วนัท่ี 3. เมืองสเิรยีม (เจดียก์ลางน า้)–ยา่งกุง้-เจดียโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ)- พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี-ชอ้ปป้ิงตลาดสก๊อต-วดัพระหินออ่น-ยา่งกุง้
(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)                               

 
 

 

 

 

 

เร่ิมต้นเพยีง 10,999.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35) 
หงสาวดี-เจดียช์เวมอรด์อร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว-พระธาตุ
อินทรแ์ขวน 

04.00 น. พรอ้มกัน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร ์สายการบินนกแอร์ โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.30 น. ออกเดินทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมารช์้ากว่า

ประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) 
น าทา่นสกัการะ พระเจดียช์เวมอดอว  ์(Shwe Maw Daw Pagoda) เจดียน์ีเ้ป็นสญัลกัษณแ์ห่งความรุง่โรจนแ์ห่งหงสาวดี และ
นบัเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิของพมา่ คนไทยนิยมเรยีกวา่ “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ซึง่ครัง้ก่อน
เป็นสถานท่ีประกอบพิธีศกัดิส์ทิธ์ิ ก่อนออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ในสมยัโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริยม์อญหรือพม่า รวมทัง้พระ
เจา้บุเรงนองดว้ย และเมื่อครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทบัอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมา
นมสัการพระเจดียอ์งคน์ี ้ยงัเคยผา่นการพงัทลายจากแผน่ดินไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถึง 4 ครัง้ ท าใหป้ลียอดของเจดียอ์งคน์ีห้กัพงัลง
มา แต่ดว้ยความศรทัธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดียอ์งคน์ี  ้จึงไดท้ าการสรา้งเจดียช์เวมอดอวข์ึน้มาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถึง 
374 ฟตุ (ตอนแรกที่สรา้งสงู 70 ฟตุ) นบัเป็นเจดียท์ี่สงูที่สดุในพมา่ สว่นปลยีอดที่พงัลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท้ี่มมุหนึง่ขององคเ์จดียเ์พื่อให้
พทุธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคูไ่ปกบัเจดียอ์งคปั์จจบุนั  ทา่นจะไดน้มสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัดิ์สิทธ์ิและสามารถน าธูป
ไปค า้กบัยอดของเจดียอ์งคท์ี่หกัลงมาเพื่อเป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมือนดั่งค า้จนุชีวิตใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิ่งขึน้ไป 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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จากนัน้น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง (Kamboza Thadi Palace) สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใชเ้ป็นศนูยก์ลางทางการ
ปกครองและใชอ้อกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมยัพระเจา้นนัทบุเรง ซึ่งพระราชวงัเดิมนัน้เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช เมื่อครัง้ยงัทรงพระเยาวแ์ละถกูจบัเป็นตวัประกนั มีการคน้พบเสาและก าแพงเดิมที่ถกูฝังอยู่ในดิน รฐับาลพม่าจึง
ไดท้ าการขดุคน้และสรา้งพระราชวงับเุรงนองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่งพระต าหนกัที่ประทับบรรทมสีทองเหลือง
อร่ามที่ดูโดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า และทอ้งพระโรงที่ใชอ้อกว่าการก็ดูโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมพม่าสี
ทองเหลอืงอรา่มทัง้ภายนอกและภายใน **วนัท่ี 10-20 เมษายนของทกุปี (เวลาอาจมีการเปลีย่นแปลง) พระราชวงัปิดไม่ใหเ้ขา้ชม 
ปรบัโปรแกรมไปยงัสถานท่ีอื่นแทนตามความเหมาะสม*** 
 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว (Shwe Tha Lyaung) เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สงู 
17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรอืงอ านาจ มีพทุธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อม
พระบาท ตา่งจากพระพทุธไสยาสนข์องไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองคม์ีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครัง้ก่อนพระ
พธุรูปองคน์ีถ้กูปลอ่ยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่อองักฤษสรา้งทางรถไฟสาย
พมา่ จึงไดพ้บพระนอนองคน์ี ้จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพมา่ไดร้บัเอกราชก็มีการบรูณปฏิสงัขรณใ์หม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ 
จนกลายเป็นพระพทุธรูปท่ีสวยงามในปัจจบุนั   อีกทัง้ยงัสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ไมจ้นัทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมือง 
ผา้พิมพเ์ป็นรูปตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลางวนั 
 
 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุ้งแม่น ้ายา่ง ท่านละ 1 ตัว) 
จากนัน้น าทา่นออกเดินทางสู ่ คิมปนูแคม้ป์ (เชิงเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะเห็นแม่น า้สะ
โตง ซึง่เป็นแมน่ า้ที่มีความสมัพนัธก์บัพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยิงพระแสงปืนขา้มน า้ที่กวา้งใหญ่นีไ้ปตอ้งแม่ทพัพม่า 
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 จนไดร้บัชยัชนะ จากนัน้น าทา่นเปลีย่นรถเป็นรถบรรทกุขึน้บนภเูขาไจก้โ์ท เพื่อเดินทางสูโ่รงแรมที่พกั ระหวา่งทางชมทศันียภาพอนั
สวยงามสองขา้งทาง  (นั่งรถบรรทกุขึน้ไปจนถึงจดุบนสดุของภเูขาไจก้โ์ท ที่เป็นท่ีตัง้ของพระธาตอุินทรแ์ขวน) ***ในกรณีคณะทวัร์
เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ส าหรบัรถขึน้บนพระธาตุอินทรแ์ขวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใช้รถร่วมกับคณะอื่น ซื่งอาจใช้เวลา
พอสมควร**** 
พิเศษ!!!! เพิ่มฟร ีนั่งกระเชา้ไฟฟา้ขึน้พระธาตอุินทรแ์ขวน(1 เที่ยว) เพื่อบริการนกัท่องเที่ยวขึน้ไปไหวพ้ระธาตสุะดวกสบายขึน้ ใช้
เวลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขึน้ไปถึงสถานีองคพ์ระธาต ุ(ในกรณีที่กระเชา้ปิดจะท าการนั่งรถขึน้ถึงจุดสงูสดุตามปกติและ
ขอสงวนสทิธ์ิไมม่ีการคืนคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้) 
น าทา่นสกัการะ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือ ไจ้กท์ิโย (Kyaikhtiyo) ค าว่า ไจก้ท์ิโย ในภาษามอญ หมายความว่า หินรูปหวัฤๅษี 
โดยมีต านานเลา่ขานกนัในสมยัพทุธกาล พระธาตุอินทรแ์ขวน ตัง้อยู่ที่เมืองไจก้โ์ถ่ อ าเภอสะเทิม เขตรฐัมอญของประเทศพม่า 
เหนือระดบั น า้ทะเล 3,615 ฟตุ ลกัษณะเดน่ของพระธาตอุินทรแ์ขวนคือ มีลกัษณะเป็นกอ้นหินสีทองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผา
สงูชนั พระธาตอุินทรแ์ขวนนบัเป็น 1ใน 5 มหาบชูาสถาน สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีชาวพมา่ตอ้งไปสกัการะ  

ค ่า 
 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 
หลงัอาหารค ่าเชิญท่านไปสกัการะพระธาตุ ตามอธัยาศยั นมสัการ เทพทนัใจพระธาตอุินทรแ์ขวน ซึ่งเป็น นกัพรตท่ีมีความศกัดิ์

สทิธอ์ีกแหง่หนึง่ ทา่นสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะสกัการะกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสูพ่ระ
เจดียไ์จเ้ที่ยว  ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาว  หรอืกนัลม หรอืผา้หม่ ผา้พนัคอ เบาะรองนั่งเพราะพืน้ท่ีนั่งมีความเย็นมาก พระเจดียอ์งคน์ี ้
เปิดตลอดคืน  (แต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรบับุรุษที่เขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น.) พระธาตอุินทรแ์ขวนนี ้เป็นที่มา
และแรงบนัดาลใจของกวีซีไรส ์ปี พทุธศกัราช 2534 มาลา ค าจนัทร ์ที่แต่งวรรณกรรม เรื่อง “เจา้จนัทรผ์มหอม  นิราศพระธาตุ

อินทรแ์ขวน” 

 
ที่พกั โรงแรม  KYAIK HTO HOTEL หรอื YOE YOE LAY HOTEL 

วันที ่2 
ตักบาตรกับองคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน-พระสมณโคดม ปรางคป์ระทานพร (องคใ์หญ่ทีสุ่ดใน
ประเทศพม่า)-พระไผเลื่อน-ผ่านชม(เจดยีคู่์)-หงสาวด-ีเจดยีไ์จ๊ปุ่ น-ย่างกุ้ง-เจดยีช์เวดากอง   

 

เช้าตรู่ 

เชิญทา่นตกับาตรกบัองคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวน ( 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่) การตกับาตร ณ องคพ์ระธาตอุินทรแ์ขวน
เปรยีบเสมือนไดต้ดับาตรกบัองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ นบัเป็นสิ่งอศัจรรยข์องโลก  และเชิญสกัการะสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิบนภเูขา 
ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบ ๆ องคพ์ระธาต ุพิสจูนค์วามมหศัจรรยว์า่พระธาตอุงคน์ีต้ัง้อยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรือหลน่ลงมา
การท่ีกอ้นหินสทีองวางหมิ่นเหมบ่นหนา้ผามานานนบัพนัปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดคูลา้ยกบัลอยอยูเ่หนือหนา้ผา 
ราวกบัพระอินทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนบัเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์และท าบญุใสบ่าตรพระสงฆไ์ดท้ี่บรเิวณหนา้โรงแรมที่พกั 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ก็บสมัภาระแลว้ออกเดินทางกลบัสู่ หงสาวดี ตามเสน้ทางเดิม 
 
 
 
 
 
น าทา่นสกัการะ พระสมณโคดม ปางประทานพร   (องคใ์หญ่ที่สุดในประเทศพม่า) เจา้ของเหมืองหยกและผูม้ีจิตศรทัธาชาว
เมียรม์ารไ์ดช้่วยกนัสรา้งขึน้ในพทุธลกัษณะพระองคท์รงมีอาย ุ80 พรรษา พระพทุธรูปองคน์ีเ้ริม่สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.2016 แลว้เสร็จ
เมื่อปี2019 มีความสงู 255 ฟตุ 6 นิว้ ภายในองคพ์ระนัน้แบง่ออกเป็น18 ชัน้ ปัจจุบนันีเ้ปิดใหช้มเพียงแค่ 1 ชัน้ ใชง้บประมาณใน
การสรา้งประมาณ  20 ลา้นบาท ภายในองคพ์ระพทุธรูปประดิษฐ์สถานเรื่องราวเก่ียวกบัพทุธประวตัิ และอญัมณี แกว้แหวน เงิน 
ทอง ที่ผูม้ีจิตศรทัธาไดน้ ามาถวายเพื่อเป็นพทุธบชูาเป็นจ านวนมากมาย 
น าทา่นสกัการะ พระไฝเลื่อน หรอื ไจ้ทป์อลอ(Kyaikpawlaw) เป็นพระพทุธรูปท่ีมีอายมุากกวา่ 2,000 ปี โดยมีเรือ่งเลา่กนัวา่เป็น
พระพทุธรูปท่ีลอยน า้มาติดอยูใ่กล้ๆ วดั จากนัน้ชาวพมา่ไดเ้อาพระพทุธรูปมาประดิษฐานไวท้ี่วดัแลว้ปิดทององคพ์ระทัง้องค์ ต่อมา
ในต าแหนง่ที่หางคิว้ไดม้ีจดุๆเหมือนไฝเกิดขึน้ จะปิดทองก่ีครัง้ก็ยงัเกิดเป็นจุดด าๆอยู่ตลอด ทางวดัจึงไม่ไดปิ้ดทองตรงที่ต  าแหน่ง
ไฝอีกเลย จึงเรยีกพระองคน์ีก้นัวา่ พระไฝเลือ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระหวา่งทางผา่นชม เจดียส์องพี่น้อง  องคเ์จดียค์ู่ 2 องค ์ตามต านานเช่ือว่าสถานที่แห่งนี ้เป็นสถานที่ ที่สมเด็จพระนเรศวรทรง
หลงัน า้ทกัษิโณทกประกาศอิสรภาพจากหงสาวดี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ า้ยา่ง ทา่นละ 1 ตวั) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นชม เจดียไ์จ๊ปุ่น (Kyaik Pun Pagoda) ซึง่มีอายมุากกวา่ 500 ปี เป็นพระพธุรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ มีลกัษณะ
เป็นพระพทุธรูปปางประทบันั่งโดยรอบทัง้ 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็นเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม (ทิศ
เหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต)้, พระกกุสนัโธ (ทิศตะวนัออก) และพระมหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) สรา้งโดยสี่สาวพี่นอ้งที่อุทิศตน
ใหก้บัพระพทุธศาสนาสรา้งพระพทุธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับรุุษเพศ ซึง่มพีระพทุธรูปองคห์นึง่ไดเ้กิดพงัทลาย
และไดม้ีการบรูณะใหมท่ าใหพ้ระพทุธรูปองคน์ีม้ีลกัษณะสวยงามแตกตา่งไปจากองคอ์ื่นๆ 
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น าทา่นสกัการะ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดียท์องค าที่งดงาม 
ตัง้เดน่เป็นสง่าอยูก่ลางเมืองยา่งกุง้ มีความสงู 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบษุราคมัอีก 2,317 เม็ด  มหา
เจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยูน่  า้หนกัถึง 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพม่า จะใชท้องค าแทต้ีเป็นแผ่นปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ ว่า
กนัวา่ทองค าที่ใชใ้นการก่อสรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นีม้ากมายมหาศาลกวา่ทองค าที่เก็บอยูใ่นธนาคารชาตอิงักฤษเสยี
อีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นบัรอ้ยองค ์มีซุม้ประตสูี่ดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ย
เพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตขุองพระพธุเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจ าปี
เกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า ซึ่งมีทัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากนัสกัการะทัง้กลางวนั
และกลางคืนอยา่งไมข่าดสาย ณ ที่แหง่นีม้ีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยา่งนา่อศัจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท  าเป็น
ศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ที่เรียกว่า พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดีย ์ภายในประดิษฐานพระประธาน
ส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 
 

วันเกิด อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์
สัตวสั์ญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

 
ค าสวดบูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจ าคนเกิดปีมะเมีย (มา้) มคี  าสวดบชูาดงันี ้
ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  
ทุติยัง  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ตะติยัง  กัสสะปัง  พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ   จะตุตถัง  
โคตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ปัญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  ธาตุโย อะหัง วันทามิทู
ระโต  ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชิญท่าน ขอแม่ยักษ ์ชาวพม่าเช่ือว่าแม่ยกัษ์จะช่วยในการตดักรรมจากเจา้กรรมนายเวร ใหชี้วิตของคณุมีแต่ดีขึน้เรื่อยๆ หาก
ก าลงัมีทกุขแ์ละหาหนทางไมอ่อก สามารถไหวข้อพรจะแมย่กัษ์ใหช้่วยบนัดาลใหส้ิง่รา้ยๆออกไปจากชีวิต ขอใหชี้วิตมีแต่สิ่งดีๆเขา้
มา นอกจากนีย้งัเช่ือกนัวา่แมย่กัษย์งัช่วยเรือ่งความมีช่ือเสยีงโดง่ดงั เป็นท่ีรูจ้กัในหนา้ที่การงาน โดยการมาขอพรจากแมย่กัษ์ ของ
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ถวายจะเป็นบหุรีม่า คนพมา่เช่ือวา่แมย่กัษ์ทา่นจะชอบบหุรี ่สามารถเตรยีมบหุรีม่าไหวแ้ลว้ก็จดุขอพรปักไวต้ามที่จดัไว ้
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

พักที ่ โรงแรม  Best Western Green Hill หรอื Summit Parkview  หรอืเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว   
 

วันที ่3 

เมืองสิเรียม (เจดยีก์ลางน า้)–ย่างกุ้ง-เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทันใจ)- พระพุทธไสยาสนเ์จาทัต
ยี-ช้อปป้ิงตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบิน
ดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)                               

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่สเิรยีม อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเมืองสิเรียม Syriam น า

ทา่นลงเรอืไป ชมเจดียเ์ยเลพญา (Yele Paya) เจดียน์ีส้รา้งขึน้บนเกาะกลางน า้ หรอืเรยีกอีกช่ือหนึง่วา่ “เจดียก์ลางน ้า”น าท่าน
นมสัการพระพทุธรูปทรงเครือ่งจกัรพรรดิเก่าแก่ที่ประดิษฐานบนบลัลงักไ์มแ้กะสลกัปิดทองค าเปลวที่งดงาม มีอายนุบัพนัปี ซึง่เป็น
ที่สกัการบชูาของชาวพมา่และชาวตา่งชาติ ไดเ้วลาอนัสมควรลงเรอืกลบัและตอ่รถปรบัอากาศเดินทางกลบัยา่งกุง้ 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนพูิเศษ! เป็ดปักก่ิง สลดักุง้มงักร) 
 
 
 
 
 
 

 นมสัการ เจดียโ์บตะทาวน ์(Botataung)  ซึ่งโบตะทาวน ์แปลว่า เจดียน์ายทหาร 1000 นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บตะทาวนน์ีแ้ละทรง
น าพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ ก่อนที่จะน าไปบรรจทุี่เจดียช์เวดากองและเจดียส์  าคญัอื่นๆ เมื่อเดินเขา้ไปในเจดียส์ามารถมองเห็นพระ
เกศาธาตไุดอ้ย่างใกลชิ้ด  นอกจากนีย้งัมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารดา้น
ขวามือ เป็นพระพธุรูปปางมารวิชยัที่มีลกัษณะงดงามยิ่งนกั ตามประวตัิว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวงัมณัฑะเลย์ ครัง้เมื่อ
พมา่ตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลื่อนยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑก์ลัป์กตัตาในอินเดีย ท าใหร้อดพน้จากระเบิดของ
ฝ่ายพนัธมิตรที่ถลม่พระราชวงัมณัฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองคน์ีถู้กจัดแสดงที่พิพิธภณัฑว์ิกตอเรียและแอลเบิรต์  
และดา้นซา้ยมือจะเป็นรูปป้ันนัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ  ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยที่เช่ือว่าเมื่อ
อธิษฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 
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วิธีการสกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะเทพทนัใจ ซึง่ทา่นจะชอบมาก 
(บริเวณวดัจะมีขาย) จากนัน้ก็ใหท้่านน าเงินเงินบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่ือของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึก
กลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้
น าทา่นขอพร เทพกระซิบ หรอื อะมาดอวเ์ม๊ียะ ตามต านานเลา่วา่ เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรทัธาในพทุธศาสนา จนสิน้ชีวิตไป
กลายเป็นนตัที่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นั โดยทา่นสามารถกระซิบที่ขา้งหเูบาๆ หา้มใหค้นอื่นไดย้ิน และน าน า้นมไปจ่อไวท้ี่ปาก 
บชูาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้
หลงัจากนัน้น าทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตย ี(Chauk Htat Gyi Pagoda) ซึง่เป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามที่สดุและ
ดวงตาสวยที่สดุของประเทศพม่า  ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อนัลว้นเป็นมิ่งมงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลกัษณ
ธรรมจกัรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจตุรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซอ้นกนัซึ่ง
แตกตา่งกบัศิลปะของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมืองที่ ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต ซึ่งสรา้งเมื่อครัง้พม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ ให้
ทา่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ที่ระลกึพืน้เมืองมากมายในราคาถกู เช่น ไมแ้กะสลกั พระพทุธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา 
ผา้ปักพืน้เมือง เครือ่งเงิน ไขม่กุ และหยกพมา่ (ตลาดสก๊อตปิดทกุวนัจนัทรแ์ละเทศกาลวนัสงกรานต)์ 
น าทา่นชม วัดพระหินอ่อน  (Kyauk Taw Gyee Pagoda)  ซึง่เป็นพระพทุธรูปท่ีแกะสลกัจากหินออ่นท่ีมีขนาดใหญ่ที่สดุในพมา่ 
พระพทธรูปที่สลกัจากหินขาวดว้ยหินกอ้นเดียวจากช่างฝีมือเมืองมณัฑะเลย์  ปางประทบันั่งหนัพระหตัถอ์อกจากพระองค์ ซึ่ง
หมายถึงการไลศ่รตัรูและประทานความเจรญิรุง่เรอืง  
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 สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินมิงกาลาดง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
21.00 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD 4239 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
22.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

อัตราค่าบริการ : พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา 
พระธาตุอนิทรแ์ขวน สิเรียม 3 วัน 2 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

27– 29 ธ.ค. 62 11,999 11,999 11,999 3,500 

10-12 ม.ค.63 10,999 10,999 10,999 3,500 

16-18 ม.ค.63 10,999 10,999 10,999 3,500 

17-19 ม.ค.63 10,999 10,999 10,999 3,500 

23-25 ม.ค.63 10,999 10,999 10,999 3,500 

24-26 ม.ค.63 10,999 10,999 10,999 3,500 

07-09 ก.พ.63 11,999 11,999 11,999 3,500 

14-16 ก.พ.63 10,999 10,999 10,999 3,500 

28 ก.พ.63-01 มี.ค.63 10,999 10,999 10,999 3,500 

06-08 มี.ค.63 10,999 10,999 10,999 3,500 

13-15 มี.ค.63 10,999 10,999 10,999 3,500 

19-21 มี.ค.63 10,999 10,999 10,999 3,500 
***ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
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1. กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หรือ ช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ในกรณีที่ค่าทวัรร์าคาต ่ากว่า 10,000 บาท 
โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 
วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบินชัน้นกัทอ่งเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

อยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนัจ านวนคนและมีคา่ใชจ้่ายที่ทางสายการบินก าหนด) 
2. คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทาง 20 กก. 
3. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
4. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที่ช  านาญเสน้ทาง 
5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่  
6. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
7. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
8. คา่รถขึน้พระธาตอุินทรแ์ขวน  
9. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง 
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10. คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ค่า   รกัษาพยาบาล
กรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

*ลกูคา้ทา่นใดสนใจ..ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมกบัทางบรษัิได*้  
เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง(PASSPORT) 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทิเช่นคา่อาหาร,คา่เครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษ (มินิบาร,์ น า้ดื่ม, บหุรี,่ เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), ค่าโทรศพัท ์, 

ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง , ค่าน า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่าก าหนด ,ค่า
รกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการ
เดินทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรบัหนงัสอืเดินทางตา่งชาติและผูถื้อเอกสารตา่งดา้วตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศ
พม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 
วนัท าการ ยกเวน้ หนงัสอืเดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยื่นวีซา่ 

4. คา่หอ้งพกัเดี่ยวตามอตัรา 
5. คา่น ากลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวีดีโอเขา้วดั 
6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมคัคเุทศก)์ 
8. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
9. ค่าทิปมัคคุเทศกท์้องถิน่และทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
10. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดท้ั้งนี้ขึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
 
หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทางไป

ตา่งประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไ์ด้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา ผ่าน

ท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซ่ึง
จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลับมายืน่ 

วีซ่าเข้าออกปกติอกีทางทวัรจ์ะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศกึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกั
หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษัท
ดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้
หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นท่ีใสป่กหนงัสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวันคา่ทวัร ์ 
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวันคา่ทวัร ์
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่
ครบตามจ านวนที่ บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดินทาง
อื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุล
ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มี

อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสง่เอกสารก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 

-หนงัสอืเดินทาง (Passport)  
-ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
-หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรบัประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชรู้ปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สติก๊เกอรใ์ชไ้ม่ได)้
และกรุณาเขียนเบอรต์ิดตอ่-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอรต์ตา่งชาติที่เดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัใหแ้นบมา
ในเลม่พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีที่มีพาสปอรต์เล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมาเพื่อป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกิดการสญูหายทาง
บรษัิทจะไมร่บัผิดชอบในทกุกรณี ** 
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เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เตมิได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เตมิ 
 

หมายเหตุ : 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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