
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง มีนาคม – มิถุนายน 63  
หงสาวดี | เจดียช์เวมอรด์อร ์l พระราชวงับุเรงนอง l พระธาตอิุนทรแ์ขวน 

พระนอนชเวตาเลยีว l เจดียไ์จ๊ปุ่ น l พระนอนตาหวาน l เจดียช์เวดากอง l เมืองสเิรยีม (เจดียก์ลางนํา้)  
เจดียโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ / เทพกระซิบ) l ชอ้ปป้ิงตลาดสก๊อต   

แถมฟรี!! จีเ้ทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก / ฟรีกระเช้าขึน้พระธุอินทรแ์ขวน 1 เที่ยว 

เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักก่ิง 

บชูา 3 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ (พระธาตอุนิทรแ์ขวน l เจดยีช์เวดากอง l เจดยีช์เวมอรด์อร ์) 

พม่า ไหว้พระ บุญดว่น ยา่งกุ้ง หงสา  
พระธาตุอนิทรแ์ขวน สิเรียม 3 วัน 2 คนื 



  

 

 

  

 
 

เส้นทางการเดนิทาง 

 วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง )-ย่างกุง้ (สนามบนิมงิกาลาดง ) (DD4230 : 06.30-07.35)หงสาวดี -เจดียช์เวมอรด์อร์ -
พระราชวงับเุรงนอง-พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลียว-พระธาตอุินทรแ์ขวน 

 วนัท่ี 2. ตกับาตรกบัองคพ์ระธาตอุินทรแ์ขวน-พระสมณโคดม ปรางคป์ระทานพร  (องคใ์หญ่ท่ีสดุในประเทศพมา่ )-วดัไจค้ะวาย -ผา่น
ชม(เจดียค์ู)่-หงสาวด-ีเจดียไ์จ๊ปุ่ น-ย่างกุง้-เจดียช์เวดากอง   

 วนัท่ี 3. เมืองสเิรียม  (เจดียก์ลางนํา้ )–ย่างกุง้ -เจดียโ์บตะทาวน์  (เทพทนัใจ )- พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี -วดังาทตัยี- ชอ้ปปิง้ตลาดส
ก๊อต-ย่างกุง้(สนามบนิมงิกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)                               

 
 
 
 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)-ย่างกุ้ง(สนามบนิมงิกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)
หงสาวด-ีเจดยีช์เวมอรด์อร-์พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว-พระ
ธาตุอินทรแ์ขวน 

04.00 น. พรอ้มกนั สนามบนิดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน  

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่ย่างกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เท่ียวบนิท่ี DD4230 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
07.35 น. เดนิทางถึง สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาท้องถิ่นทีเ่มียนมาร์

ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 
 นาํท่านสกัการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์(Shwe Maw Daw Pagoda) เจดียนี์เ้ป็นสญัลกัษณแ์ห่งความรุง่โรจนแ์ห่งหงสาวดี 

และนบัเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิข์องพมา่ คนไทยนิยมเรียกวา่ “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้  
ซึ่งครัง้ก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพธีิศกัดิส์ทิธิ์  ก่อนออกศกึของบรูพกษัตรยิ์  ในสมยัโบราณกาล  ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิม์อญ
หรือพมา่ รวมทัง้พระเจา้บเุรงนองดว้ย และเม่ือครัง้สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทบัอยู่ใน
หงสาวด ีก็เคยเสดจ็มานมสัการพระเจดียอ์งคนี์ ้  ยงัเคยผา่นการพงัทลายจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถึง  4 ครัง้ ทาํให้
ปลียอดของเจดียอ์งค์ นีห้กัพงัลงมา  แตด่ว้ยความศรทัธาท่ีชาวเมืองมีตอ่เจดียอ์งคนี์ ้  จึงไดท้าํการสรา้งเจดียช์เวมอดอว์
ขึน้มาใหมใ่นปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถึง 374 ฟตุ (ตอนแรกท่ีสรา้งสงู 70 ฟตุ) นบัเป็นเจดียท่ี์สงูท่ีสดุในพมา่  สว่นปลียอด
ท่ีพงัลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท่ี้มมุหนึ่งขององคเ์จดียเ์พ่ือใหพ้ทุธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคูไ่ปกบัเจดียอ์งคปั์จจบุนั   ท่านจะ
ไดน้มสัการ ณ จดุอธิษฐานอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละสามารถนาํธปูไปคํา้กบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพ่ือเป็นสริมิงคล ซึ่งเปรียบ
เหมือนดั่งค ํา้จนุชีวติใหเ้จรญิรุง่เรืองยิ่งขึน้ไป 



  

 

 

 
 จากนัน้นาํท่านชม  พระราชวังบุเรงนอง  (Kamboza Thadi Palace) สรา้งขึน้ในปี  พ.ศ. 2109 เพ่ือใชเ้ป็นศนูยก์ลาง

ทางการปกครองและใชอ้อกวา่ราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมยัพระเจา้นนัทบเุรง  ซึ่งพระราชวงัเดมินัน้เคยเป็นท่ีประทบัของ
สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช เม่ือครัง้ยงัทรงพระเยาวแ์ละถกูจบัเป็นตวัประกนั มีการคน้พบเสาและกาํแพงเดมิท่ีถกูฝังอยู่ใน
ดนิ รฐับาลพมา่จึงไดท้าํการขดุคน้และสรา้งพระราชวงับเุรงนองขึน้มาใหม่  โดยถอดแบบจากของเดมิ  ซึ่งพระตาํหนกัท่ี
ประทบับรรทมสีทองเหลืองอรา่มท่ีดโูดดเดน่ชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า และทอ้งพระโรงท่ีใชอ้อกวา่การก็ดโูดด
เดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมพมา่สีทองเหลืองอรา่มทัง้ภายนอกและภายใน  **วนัท่ี 10-20 เมษายนของทกุปี  (เวลาอาจมีการ
เปล่ียนแปลง) พระราชวงัปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ปรบัโปรแกรมไปยงัสถานท่ีอ่ืนแทนตามความเหมาะสม*** 

 

 
 นาํท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว (Shwe Tha Lyaung) เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพมา่ มีความยาว 60 

เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มคิทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอาํนาจ มีพทุธลกัษณะงดงาม โดยจะวาง
พระบาทเหล่ือมพระบาท ตา่งจากพระพทุธไสยาสนข์องไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกนั  ดา้นหลงัพระองคมี์ภาพวาดท่ี
สวยงาม เม่ือครัง้ก่อนพระพธุรูปองคนี์ถ้กูปลอ่ยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก  จนถึงปี พ.ศ. 2424 
เม่ือองักฤษสรา้งทางรถไฟสายพมา่ จึงไดพ้บพระนอนองคนี์ ้จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพมา่ไดร้บัเอกราชก็มีการ
บรูณปฏิสงัขรณใ์หม ่โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพทุธรูปท่ีสวยงามในปัจจบุนั    อีกทัง้ยงัสามารถเลือกซือ้
ของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ไมจ้นัทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมือง ผา้พมิพเ์ป็นรูปตา่งๆ  

 

 
กลางวัน 

 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุ้งแม่นํ้าย่าง ท่านละ 1 ตัว) 

 จากนัน้นาํท่านออกเดนิทางสู่   คมิปนูแคม้ป์  (เชิงเขาไจก้โ์ท ) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  3 ชั่วโมง  ระหวา่งทางท่านจะเห็น
แมน่ํา้สะโตง ซึ่งเป็นแมน่ํา้ท่ีมีความสมัพนัธก์บัพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยิงพระแสงปืนขา้มนํา้ท่ีกวา้งใหญ่นีไ้ป



  

 

ตอ้งแมท่พัพมา่  จนไดร้บัชยัชนะ  จากนั้นนาํท่านเปล่ียนรถเป็นรถบรรทกุขึน้บนภเูขาไจก้โ์ท  เพ่ือเดนิทางสูโ่รงแรมท่ีพกั  
ระหวา่งทางชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง  (นั่งรถบรรทกุขึน้ไปจนถึงจดุบนสดุของภเูขาไจก้โ์ท  ท่ีเป็นท่ีตัง้ของพระ
ธาตอุินทรแ์ขวน) ***ในกรณีคณะทวัรเ์ดนิทางไมถ่ึง 15 ท่าน สาํหรบัรถขึน้บนพระธาตอุินทรแ์ขวน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ
ใชร้ถรว่มกบัคณะอ่ืน ซ่ืงอาจใชเ้วลาพอสมควร**** 

 

 
 พเิศษ!!!! เพิม่ฟรี นั่งกระเชา้ไฟฟา้ขึน้พระธาตอุินทรแ์ขวน(1 เท่ียว) เพ่ือบรกิารนกัท่องเท่ียวขึน้ไปไหวพ้ระธาตสุะดวกสบาย

ขึน้ ใชเ้วลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขึน้ไปถึงสถานีองคพ์ระธาต ุ(ในกรณีท่ีกระเชา้ปิดจะทาํการนั่งรถขึน้ถึงจดุสงูสดุ
ตามปกตแิละขอสงวนสทิธิไ์มมี่การคืนคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้) 

 

 
 นาํท่านสกัการะ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือ ไจ้กท์โิย (Kyaikhtiyo) คาํวา่ ไจก้ท์ิโย ในภาษามอญ หมายความวา่ หินรูป

หวัฤๅษี โดยมีตาํนานเลา่ขานกนัในสมยัพทุธกาล  พระธาตอุินทรแ์ขวน ตัง้อยู่ท่ีเมืองไจก้โ์ถ่ อาํเภอสะเทิม เขตรฐัมอญของ
ประเทศพมา่ เหนือระดบั นํา้ทะเล 3,615 ฟตุ ลกัษณะเดน่ของพระธาตอุินทรแ์ขวนคือ มีลกัษณะเป็นกอ้นหินสีทองขนาด
ใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูชนั พระธาตอุินทรแ์ขวนนบัเป็น 1ใน 5 มหาบชูาสถาน สิง่ศกัดิส์ทิธิท่ี์ชาวพมา่ตอ้งไปสกัการะ  

คํ่า 
 

รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 หลงัอาหารคํ่าเชิญท่านไปสกัการะพระธาต ุตามอธัยาศยั นมสัการ เทพทนัใจพระธาตอุินทรแ์ขวน ซึ่งเป็น  นกัพรตท่ีมีความ
ศกัดิส์ทิธอี์กแห่งหน่ึง ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะสกัการะกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบียง
ท่ีย่ืนสูพ่ระเจดียไ์จเ้ท่ียว  ควรเตรียมเสือ้กนัหนาว   หรือกนัลม  หรือผา้ห่ม  ผา้พนัคอ  เบาะรองนั่งเพราะพืน้ท่ีนั่งมีความเย็น
มาก พระเจดียอ์งคนี์เ้ปิดตลอดคืน  (แตป่ระตเูหลก็ท่ีเปิดสาํหรบับรุุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา  22.00น.) พระ
ธาตอุินทรแ์ขวนนี ้เป็นท่ีมาและแรงบนัดาลใจของกวีซีไรส ์ปี พทุธศกัราช 2534 มาลา คาํจนัทร ์ท่ีแตง่วรรณกรรม เร่ือง “เจา้

จนัทรผ์มหอม  นิราศพระธาตอุินทรแ์ขวน” 



  

 

 

 
ทีพั่ก โรงแรม  KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL 

วันที ่2 ตักบาตรกับองคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน-วัดไจ้คะวาย-พระสมณโคดม ปรางคป์ระทานพร 
(องคใ์หญ่ทีสุ่ดในประเทศพม่า-ผ่านชม(เจดยีคู่์)-หงสาวด-ีเจดยีไ์จ๊ปุ่ น-ย่างกุ้ง-เจดยีช์เว
ดากอง   

เช้าตรู่ เชิญท่านตกับาตรกบัองคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน ( 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่) การตกับาตร ณ องคพ์ระธาตุ
อินทรแ์ขวนเปรียบเสมือนไดต้ดับาตรกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ นบัเป็นสิง่อศัจรรยข์องโลก  และเชิญ สกัการะสิง่
ศกัดิส์ทิธิบ์นภเูขา ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบ ๆ องคพ์ระธาต ุพสิจูนค์วามมหศัจรรยว์า่พระธาตอุงคนี์ต้ัง้อยู่ไดอ้ย่างไร  
โดยไมล่ม้หรือหลน่ลงมาการท่ีกอ้นหินสีทองวางหมิน่เหมบ่นหนา้ผามานานนบัพนัปี  โดยเฉพาะเม่ือมองจากดา้นลา่งขึน้ไป
ก็ดคูลา้ยกบัลอยอยู่เหนือหนา้ผา ราวกบัพระอินทรน์าํไปแขวนไวก้ลางอากาศนบัเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์และทาํบญุใสบ่าตร
พระสงฆไ์ดท่ี้บรเิวณหนา้โรงแรมท่ีพกั 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้ใหท้่านไดเ้ก็บสมัภาระแลว้ออกเดนิทางกลบัสู่ หงสาวด ีตามเสน้ทางเดมิ 
 นาํท่านตกับาตรพระสงฆน์บัรอ้ยรูป ท่ี วัดไจ้คะวาย  สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจาํนวน

มาก เม่ือถึงเวลาเพลจะมีพระสงฆ ์สามเณรเดนิแถวกนัเขา้สูห่อ้งฉนัเพล ระหวา่งนัน้ท่านสามารถนาํสมดุ ปากกา ดนิสอไป
บรจิาคท่ีวดัแห่งนีไ้ด ้ณ วดันีน้อกจากจะไดต้กับาตรแลว้ ทกุท่านสามารถถวายปัจจยั หรือ ถวายเขา้สาร 

 

 
 นาํท่านสกัการะ พระสมณโคดม  ปางประทานพร    (องคใ์หญ่ทีสุ่ดในประเทศพม่า ) เจา้ของเหมืองหยกและผูมี้จิต

ศรทัธาชาวเมียรม์ารไ์ดช้่วยกนัสรา้งขึน้ในพทุธลกัษณะ พระองคท์รงมีอายุ  80 พรรษา  พระพทุธรูปองคนี์เ้ริม่สรา้งขึน้เม่ือปี  
ค.ศ.2016 แลว้เสรจ็เม่ือปี2019 มีความสงู 255 ฟตุ 6 นิว้ ภายในองคพ์ระนัน้แบง่ออกเป็น 18 ชัน้ ปัจจบุนันี ้ เปิดใหช้มเพียง
แค ่1 ชัน้ ใชง้บประมาณในการสรา้งประมาณ  20 ลา้นบาท  ภายในองคพ์ระพทุธรูป ประดษิฐ์ สถานเร่ืองราวเก่ียวกบัพทุธ
ประวตั ิและอญัมณี แกว้แหวน เงิน ทอง ท่ีผูมี้จิตศรทัธาไดน้าํมาถวายเพ่ือเป็นพทุธบชูาเป็นจาํนวนมากมาย 



  

 

 

 
 ระหวา่งทางผา่นชม เจดยีส์องพีน้่อง   องคเ์จดียค์ู ่ 2 องค ์ตามตาํนานเช่ือวา่สถานท่ีแห่งนี ้ เป็นสถานท่ี  ท่ีสมเดจ็พระ

นเรศวรทรงหลงันํา้ทกัษิโณทกประกาศอิสรภาพจากหงสาวด ี
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ํา้ย่าง ท่านละ 1 ตวั) 
 จากนัน้นาํท่านชม เจดยีไ์จ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Pagoda) ซึ่งมีอายมุากกวา่  500 ปี เป็นพระพธุรูปปางมารวชิยัขนาดใหญ่  มี

ลกัษณะเป็นพระพทุธรูปปางประทบันั่งโดยรอบทัง้  4 ทิศ ท่ีมีความงดงามเป็นเอกของศลิปะแบบมอญ  ประกอบ  ดว้ยพระ
สมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต)้, พระกกสุนัโธ (ทิศตะวนัออก) และพระมหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก ) สรา้งโดย
ส่ีสาวพ่ีนอ้งท่ีอทุิศตนใหก้บัพระพทุธศาสนาสรา้งพระพทุธรูปแทนตนเอง  และสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับรุุษเพศ  ซึ่งมี
พระพทุธรูปองคห์นึ่งไดเ้กิดพงัทลายและไดมี้การบรูณะใหมท่าํใหพ้ระพทุธรูปองคนี์มี้ลกัษณะสวยงามแตกตา่งไปจากองค์
อ่ืนๆ 

  
 
 
 
 

 นาํท่านสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง  (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียค์ูบ่า้นคูเ่มืองพมา่  เป็นเจดียท์องคาํท่ี
งดงาม ตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้  มีความสงู  109 เมตร  ประดบัดว้ยเพชร  544 เมด็ ทบัทิม นิล และบษุราคมัอีก  
2,317 เมด็  มหาเจดียช์เวดากองมีทองคาํโอบหุม้อยู่น ํา้หนกัถึง 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพมา่ จะใชท้องคาํแทต้ีเป็นแผน่
ปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองคาํท่ีใ ชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนีม้ากมายมหาศาลกวา่ทองคาํท่ี
เก็บอยู่ในธนาคารชาตอิงักฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ  นบัรอ้ยองค์  มีซุม้ประตส่ีูดา้น  
ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตขุอง
พระพธุเจา้จาํนวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจาํปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่  ซึ่งมีทัง้ผูค้น
ชาวพมา่ และชาวตา่งชาตพิากนัสกัการะทัง้กลางวนัและกลางคืนอย่างไมข่าดสาย  ณ ท่ีแห่งนีมี้สถาปัตยกรรมท่ี สวยงาม
อย่างน่าอศัจรรย์  ไมว่า่จะเป็นความงามของวหิารทิศท่ีทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ  ท่ี
เรียกวา่ พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดีย ์ภายในประดษิฐานพระประธานสาํหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 



  

 

 

 
 

 
  
 วันเกิด อาทิตย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์

สัตวสั์ญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้าง 
มีงา 

ช้าง 
ไม่มีงา 

หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

 
 คาํสวดบูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจาํคนเกิดปีมะเมีย (มา้) มีคาํสวดบชูาดงันี  ้
ชมพูทเีป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระ ตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  
ฐัสสะต ิ ทุตยิัง  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะต ิ ตะตยิัง  กัสสะปัง  พุทธะจวีะรัง  ธาตุโย  ฐัส
สะต ิ  จะตุตถัง  โคตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะต ิ ปัญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  
ธาตุโย อะหัง วันทามิทูระโต  ฯ 
 



  

 

 

 
 เชิญท่าน ขอแม่ยักษ ์ชาวพมา่เช่ือวา่แมย่กัษจ์ะช่วยในการตดักรรมจากเจา้กรรมนายเวร  ใหชี้วติของคณุมีแตด่ีขึน้เร่ือยๆ  

หากกาํลงัมีทกุขแ์ละหาหนทางไมอ่อก สามารถไหวข้อพรจะแมย่กัษใ์หช้่วยบนัดาลใหส้ิง่รา้ยๆออกไปจากชีวติ  ขอใหชี้วติมี
แตส่ิง่ดีๆเขา้มา นอกจากนีย้งัเช่ือกนัวา่แมย่กัษย์งัช่วยเรื่องความมีช่ือเสียงโดง่ดงั เป็นท่ีรูจ้กัในหนา้ท่ีการงาน  โดยการมาขอ
พรจากแมย่กัษ ์ของถวายจะเป็นบหุรี่มา คนพมา่เช่ือวา่แมย่กัษท์่านจะชอบบหุรี่  สามารถเตรียมบหุรี่มาไหวแ้ลว้ก็จดุขอพร
ปักไวต้ามท่ีจดัไว ้

คํ่า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พักที ่ โรงแรม  Summit Parkview หรือ Wyne Hotel  หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว   
 

 
 

 
วันที ่3 เมอืงสิเรียม (เจดยีก์ลางนํา้ )–ย่างกุ้ง-เจดยีโ์บตะทาวน์  (เทพทนัใจ )- พระพุทธไสยาสน์

เจาทตัยี- วัดงาทตัยี -ช้อปป้ิงตลาดสก๊อต- ย่างกุ้ง (สนามบนิมงิกาลาดง )-กรุงเทพฯ
(สนามบนิดอนเมอืง) (DD4239 : 21.00-22.55)                               

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดนิทางสู่  สเิรียม  อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ  40 กิโลเมตร  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  1 ชั่วโมง  ถึงเมืองสเิรียม  

Syriam นาํท่านลงเรือไป ชมเจดยีเ์ยเลพญา (Yele Paya) เจดียนี์ส้รา้งขึน้บนเกาะกลางนํา้ หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา่ “เจดยี์

กลางนํ้า”นาํท่านนมสัการพระพทุธรูปทรงเครื่องจกัรพรรดเิก่าแก่ท่ีประดษิฐานบนบลัลงักไ์มแ้กะสลกัปิดทองคาํเปลวท่ี
งดงาม  มีอายนุบัพนัปี  ซึ่งเป็นท่ีสกัการบชูาของชาวพมา่และชาวตา่งชาติ  ไดเ้วลาอนัสมควรลงเรือกลบัและตอ่รถปรบั
อากาศเดนิทางกลบัย่างกุง้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนพูเิศษ! เป็ดปักกิ่ง สลดักุง้มงักร) 



  

 

 

 
 นมสัการ เจดยีโ์บตะทาวน ์(Botataung)  ซึ่งโบตะทาวน์  แปลวา่  เจดียน์ายทหาร  1000 นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บตะทาวนนี์ ้

และทรงนาํพระเกศธาตุ  ไว้ 1 เสน้  ก่อนท่ีจะนาํไปบรรจท่ีุเจดียช์เวดากองและเจดียส์าํคญัอ่ืนๆ  เม่ือเดนิเขา้ไปในเจดีย์
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ิด  นอกจากนีย้งัมีสิง่ท่ีน่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดีย์  คือ พระพุธรูปทองคาํ  

ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามือ เป็นพระพธุรูปปางมารวชิยัท่ีมีลกัษณะงดงามยิ่งนกั  ตามประวตัวิา่เคยประดษิฐานอยู่ใน
พระราชวงัมณัฑะเลย ์ครัง้เม่ือพมา่ตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคล่ือนยา้ยไปยงัพพิธิภณัฑก์ลัป์กตัตาใน
อินเดีย ทาํใหร้อดพน้จากระเบิ ดของฝ่ายพนัธมติรท่ีถลม่พระราชวงัมณัฑะเลย์  ตอ่มาในปี  2488 พระพทุธรูปองคนี์ถ้กูจดั
แสดงท่ีพพิธิภณัฑว์กิตอเรียและแอลเบริต์   และดา้นซา้ยมือจะเป็นรูปป้ัน นัตโบโบยี  หรือ เทพทันใจ   ซึ่งชาวพมา่รวมถึง
ชาวไทยนิยมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยท่ีเช่ือวา่เม่ืออธิษฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 
 

 

 
 วธีิการสกัการะเทพทนัใจ นาํดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน  กลว้ย  หรือผลไมอ่ื้นๆมาสกัการะเทพทนัใจ  ซึ่งท่านจะ

ชอบมาก (บรเิวณวดัจะมีขาย) จากนัน้ก็ใหท้่านนาํเงินเงินบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสมื่อของเทพทนัใจ  2 ใบ ไหว้
ขอพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้



  

 

 

 
 นาํท่านขอพร เทพกระซิบ  หรือ อะมาดอวเ์ม๊ียะ  ตามตาํนานเลา่วา่  เป็นธิดาของพญานาค  ท่ีศรทัธาในพทุธศาสนา  จน

สิน้ชีวติไปกลายเป็นนตัท่ีชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นั  โดยท่านสามารถกระซิบท่ีขา้งหเูบาๆ  หา้มใหค้นอ่ืนไดย้ิน  และนาํ
นํา้นมไปจ่อไวท่ี้ปาก บชูาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

 

 
 หลงัจากนัน้นาํท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตยี  (Chauk Htat Gyi Pagoda) ซึ่งเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงาม

ท่ีสดุและดวงตาสวยท่ีสดุของประเทศพมา่   ท่ีบรเิวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิง่  อนัลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ   
ประกอบดว้ยลาย ลกัษณธรรมจกัรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท  และลอ้มดว้ยรูปอฎัจตุรสตกมงคล  108 
ประการ พระบาทมีลกัษณะซอ้นกนัซึ่งแตกตา่งกบัศลิปะของไทย 

 

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

พอ่ท่ีสงูเท่าตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตรยิ ์เครื่องทรงเป็นโลหะ สว่น
เครื่องประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายตา่งๆ จาํลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครื่อง
สมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑเลย)์ 



  

 

 

 
 จากนัน้นาํท่านเลือกซือ้สนิคา้พืน้เมืองท่ี  ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต  ซึ่งสรา้งเม่ือครัง้พมา่ยงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศ

องักฤษ  ใหท้่านไดเ้ลือกชมและเลือกซือ้สนิคา้ท่ีระลกึพืน้เมืองมากมายในราคาถกู  เช่น  ไมแ้กะสลกั  พระพทุธรูปไมห้อม
แกะสลกั  แปง้ทานาคา  ผา้ปักพืน้เมือง  เครื่องเงิน  ไขม่กุ  และหยกพมา่  (ตลาดสก๊อตปิดทกุวนัจนัทรแ์ละเทศกาลวนั
สงกรานต)์ 

 สมควรแก่เวลา นาํท่านเดนิทางสู ่สนามบนิมงิกาลาดง เพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
21.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เท่ียวบนิท่ี DD 4239 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
22.55 น. คณะเดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : พม่า ไหว้พระ บุญด่วน ย่างกุ้ง หงสา  
พระธาตุอนิทรแ์ขวน สเิรียม 3 วัน 2 คนื 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ 
เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง) ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

วนัท่ี : 19-21 มีนาคม 63 10,999 10,999 10,999 3,500 

วนัท่ี : 04-06 เมษายน 63 12,999 12,999 12,999 3,500 

วนัท่ี : 11-13 เมษายน 63 12,999 12,999 12,999 3,500 

วนัท่ี : 12-14 เมษายน 63 12,999 12,999 12,999 3,500 

วนัท่ี : 24-26 เมษายน 63 10,999 10,999 10,999 3,500 

วนัท่ี : 01-03 พฤษภาคม 63 12,999 12,999 12,999 3,500 

วนัท่ี : 08-10 พฤษภาคม 63 10,999 10,999 10,999 3,500 

วนัท่ี : 15-17 พฤษภาคม 63 10,999 10,999 10,999 3,500 

วนัท่ี : 22-24 พฤษภาคม 63 10,999 10,999 10,999 3,500 

วนัท่ี : 29-31 พฤษภาคม 63 10,999 10,999 10,999 3,500 

วนัท่ี : 05-07 มิถนุายน 63 10,999 10,999 10,999 3,500 

วนัท่ี : 12-14 มิถนุายน 63 10,999 10,999 10,999 3,500 

วนัท่ี : 19-21 มิถนุายน 63 10,999 10,999 10,999 3,500 

วนัท่ี : 26-28 มิถนุายน 63 10,999 10,999 10,999 3,500 
***ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 



  

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1. กรุณาชาํระมดัจาํ  ท่านละ  10,000 บาท หรือ ชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัรร์าคาตํ่ากวา่  10,000 บาท 

โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

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

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ , มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวก

ในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบค รวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบนิชัน้นกัท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ  (ในกรณีมีความประสงค์

อยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนัจาํนวนคนและมีคา่ใชจ้่ายท่ีทางสายการบนิกาํหนด) 
2. คา่นํา้หนกักระเป๋าเดนิทาง 20 กก. 
3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
4. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง 
5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า  
6. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
7. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
8. คา่รถขึน้พระธาตอุินทรแ์ขวน  
9. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
10. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาท คา่   รกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
*ลกูคา้ท่านใดสนใจ..ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได*้  
เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 



  

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง(PASSPORT) 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทิเช่นคา่อาหาร,คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ (มนิิบาร,์ นํา้ดื่ม, บหุรี่, เหลา้, เบียร์ ฯลฯ), คา่โทรศพัท์  , 

คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่กาํหนด ,คา่
รกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั , คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ี สญูหายในระหวา่งการ
เดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพมา่สาํหรบัหนงัสือเดนิทางตา่งชาตแิละผูถื้อเอกสารตา่งดา้วตอ้งย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศ
พมา่มีคา่ธรรมเนียม  1,600 บาทตอ่ท่าน  และคา่บรกิารย่ืนวีซ่า  500 บาทตอ่ท่าน  ใชร้ะยะเวลาในการย่ืนวีซ่า  5-7 
วนัทาํการ ยกเวน้ หนงัสือเดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งย่ืนวีซ่า 

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

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวสัิยต่างๆทีไ่ม่สามารถคาดการณล่์วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคาํนึงถึงผลประโยชน ์

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นสาํคัญ*** 
หมายเหต ุ: สาํหรบัผูเ้ดนิทางท่ีอายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 

**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไ์ด้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา ผ่าน
ท่าอากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพาํนักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่ง

จะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายืน่ 
วซ่ีาเข้าออกปกตอิีกทางทัวรจ์ะต้องเรียกเก็บค่าวซ่ีาเพิม่อีกท่านละ 1,000 บาท** 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษัิททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้าร
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิท างกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางท่ีศกึษาหรือทาํงานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดาํเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพาํนกั
หรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 



  

 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ํ่ากวา่ 6 เดือน ผู้
เดนิทางตอ้งไปย่ืนคาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเ ลม่เก่า ใหก้บัทางบรษัิท
ดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวนหนา้
หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งสาํหรบัตดิวีซ่าไมต่ ํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอ บตอ่ปกหนงัสือเดนิทางนัน้ๆ 
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่าย
การบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิ ธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิ
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง แ ละช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้ (นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั ) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไมมี่

อ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 



  

 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(สาํหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
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 
-พาสสปอรต์ตา่งชาตท่ีิเดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทบัใหแ้นบมา
ในเลม่พาสปอรต์ดว้ย 

**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 , การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาํสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบ รษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


