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หงสาวดี | เจดียช์เวมอรด์อร ์l พระราชวงับเุรงนอง l พระธาตอิุนทรแ์ขวน  

พระนอนชเวตาเลียว l เจดียไ์จ๊ปุ่ น l พระนอนตาหวาน l เจดียช์เวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดียก์ลางน า้) เจดียโ์บตะทาวน ์(เทพ
ทนัใจ / เทพกระซิบ) l ชอ้ปป้ิงตลาดสก๊อต l วดัพระหินอ่อน  

แถมฟร!ี! จีเ้ทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก / ฟรีกระเช้าขึน้พระธุอินทรแ์ขวน 1 เทีย่ว  

เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักกิ่ง  

นมัสการพระสมณโคดม ปางประทานพร   (องคใ์หญ่ทีสุ่ดในประเทศพม่า) เสริมสิริมงคล 

บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า (พระธาตุอินทรแ์ขวน l เจดียช์เวดากอง l เจดียช์เวมอรด์อร ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมอืง)-ยา่งกุง้(สนามบินมงิกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)หงสาวด-ีเจดียช์เวมอรด์อร-์พระราชวงับเุรงนอง-พระ
พทุธไสยาสนช์เวตาเลียว-พระธาตอุินทรแ์ขวน 

วนัท่ี 2. ตกับาตรกบัองคพ์ระธาตอุินทรแ์ขวน-พระสมณโคดม ปรางคป์ระทานพร (องคใ์หญ่ที่สดุในประเทศพม่า)-พระไผเล่ือน-ผ่านชม(เจดียค์ู่)- 

หงสาวดี-เจดียไ์จ๊ปุ่ น-ย่างกุง้-เจดียช์เวดากอง   

วนัที่ 3. เมืองสิเรียม (เจดียก์ลางน า้)–ย่างกุง้-เจดียโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ)- พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี-ชอ้ปป้ิงตลาดสก๊อต-วดัพระหินอ่อน-ย่างกุง้
(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)                               

 

พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา 

พระธาตุอินทรแ์ขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน 

เริ่มต้นเพยีง 10,999.- 



 

 

 

 

 

 

วันที ่1 

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35) 
หงสาวดี-เจดียช์เวมอรด์อร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตุ
อินทรแ์ขวน 

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

06.30 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุง้ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาท้องถ่ินที่เมียนมารช์้ากว่า

ประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) 
น าท่านสกัการะ พระเจดียช์เวมอดอว  ์(Shwe Maw Daw Pagoda) เจดียน์ีเ้ป็นสญัลกัษณแ์ห่งความรุ่งโรจนแ์ห่งหงสาวดี และ
นบัเป็น 1 ใน 5 ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ซึ่งครัง้ก่อน
เป็นสถานท่ีประกอบพิธีศกัดิ์สิทธ์ิ ก่อนออกศกึของบรูพกษัตริย ์ในสมยัโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตรยิม์อญหรือพม่า รวมทัง้พระ
เจา้บุเรงนองดว้ย และเมื่อครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมา
นมสัการพระเจดียอ์งคน์ี ้ยงัเคยผ่านการพงัทลายจากแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถึง 4 ครัง้ ท าใหป้ลียอดของเจดียอ์งคน์ีห้กัพงัลง
มา แต่ดว้ยความศรทัธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดียอ์งคน์ี ้ จึงไดท้ าการสรา้งเจดียช์เวมอดอวข์ึน้มาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถึง 
374 ฟตุ (ตอนแรกที่สรา้งสงู 70 ฟตุ) นบัเป็นเจดียท์ี่สงูที่สดุในพม่า ส่วนปลียอดที่พงัลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท้ี่มมุหนึ่งขององคเ์จดียเ์พื่อให้
พทุธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคู่ไปกับเจดียอ์งคปั์จจบุนั  ท่านจะไดน้มสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัดิ์สิทธ์ิและสามารถน าธูป
ไปค า้กบัยอดของเจดียอ์งคท์ี่หกัลงมาเพื่อเป็นสิรมิงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค า้จนุชีวิตใหเ้จรญิรุง่เรืองยิ่งขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง (Kamboza Thadi Palace) สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนยก์ลางทางการ
ปกครองและใชอ้อกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช เมื่อครัง้ยงัทรงพระเยาวแ์ละถูกจบัเป็นตวัประกนั มีการคน้พบเสาและก าแพงเดิมที่ถกูฝังอยู่ในดิน รฐับาลพม่าจึง
ไดท้ าการขุดคน้และสรา้งพระราชวงับุเรงนองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่งพระต าหนักที่ประทับบรรทมสีทองเหลือง
อร่ามที่ดูโดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า และทอ้งพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมพม่าสี
ทองเหลืองอรา่มทัง้ภายนอกและภายใน **วนัท่ี 10-20 เมษายนของทกุปี (เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง) พระราชวงัปิดไม่ใหเ้ขา้ชม 

 

 



 

 

ปรบัโปรแกรมไปยงัสถานท่ีอื่นแทนตามความเหมาะสม*** 
 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว (Shwe Tha Lyaung) เป็นที่เคารพนบัถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สงู 
17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอ านาจ มีพทุธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือม
พระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสนข์องไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ดา้นหลงัพระองคม์ีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครัง้ก่อนพระ
พุธรูปองคน์ีถู้กปล่อยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสรา้งทางรถไฟสาย
พม่า จึงไดพ้บพระนอนองคน์ี ้จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพม่าไดร้บัเอกราชก็มีการบูรณปฏิสงัขรณใ์หม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ 
จนกลายเป็นพระพทุธรูปที่สวยงามในปัจจุบนั   อีกทัง้ยงัสามารถเลือกซือ้ของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ไมจ้นัทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมือง 
ผา้พิมพเ์ป็นรูปต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั 

 

 

 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุ้งแม่น ้าย่าง ท่านละ 1 ตัว) 
จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่  คิมปนูแคม้ป์ (เชิงเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะเห็นแม่น า้สะ
โตง ซึ่งเป็นแม่น า้ที่มีความสมัพนัธก์ับพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยิงพระแสงปืนขา้มน า้ที่กวา้งใหญ่นีไ้ปตอ้งแม่ทพัพม่า 
จนไดร้บัชยัชนะ จากนัน้น าท่านเปล่ียนรถเป็นรถบรรทกุขึน้บนภเูขาไจก้โ์ท เพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่พกั ระหว่างทางชมทศันียภาพอนั
สวยงามสองขา้งทาง  (นั่งรถบรรทุกขึน้ไปจนถึงจุดบนสดุของภูเขาไจก้โ์ท ที่เป็นท่ีตัง้ของพระธาตุอินทรแ์ขวน) ***ในกรณีคณะทวัร์
เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ส าหรับรถขึน้บนพระธาตุอินทรแ์ขวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใช้รถร่วมกับคณะอื่น  ซื่งอาจใช้เวลา
พอสมควร**** 
 

 

 

 

 

พิเศษ!!!! เพิ่มฟรี นั่งกระเชา้ไฟฟ้าขึน้พระธาตอุินทรแ์ขวน(1 เที่ยว) เพื่อบริการนกัท่องเที่ยวขึน้ไปไหวพ้ระธาตสุะดวกสบายขึน้ ใช้

 

 

 



 

 

เวลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขึน้ไปถึงสถานีองคพ์ระธาตุ (ในกรณีที่กระเชา้ปิดจะท าการนั่งรถขึน้ถึงจดุสงูสดุตามปกติและ
ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้) 
น าท่านสกัการะ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือ ไจ้กท์โิย (Kyaikhtiyo) ค าว่า ไจก้ท์ิโย ในภาษามอญ หมายความว่า หินรูปหวัฤๅษี 
โดยมีต านานเล่าขานกันในสมัยพุทธกาล พระธาตุอินทรแ์ขวน ตัง้อยู่ที่เมืองไจก้โ์ถ่ อ าเภอสะเทิม เขตรฐัมอญของประเทศพม่า 

เหนือระดบั น า้ทะเล 3,615 ฟตุ ลกัษณะเด่นของพระธาตุอินทรแ์ขวนคือ มีลกัษณะเป็นกอ้นหินสีทองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผา
สงูชนั พระธาตอุินทรแ์ขวนนบัเป็น 1ใน 5 มหาบชูาสถาน ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิท่ีชาวพม่าตอ้งไปสกัการะ  

ค ่า 

 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

หลงัอาหารค ่าเชิญท่านไปสกัการะพระธาตุ ตามอธัยาศยั นมสัการ เทพทนัใจพระธาตุอินทรแ์ขวน ซึ่งเป็น นกัพรตท่ีมีความศกัดิ์
สิทธอ์ีกแห่งหนึ่ง ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะสกัการะกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระ
เจดียไ์จเ้ที่ยว  ควรเตรียมเสือ้กนัหนาว  หรือกนัลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนั่งเพราะพืน้ท่ีนั่งมีความเย็นมาก พระเจดียอ์งคน์ี ้
เปิดตลอดคืน  (แต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรบับุรุษที่เขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น.) พระธาตุอินทรแ์ขวนนี ้เป็นที่มา
และแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจันทร ์ที่แต่งวรรณกรรม เรื่อง “เจา้จันทรผ์มหอม  นิราศพระธาตุ

อินทรแ์ขวน” 

 

ทีพ่กั โรงแรม  KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL 

วันที ่2 

ตักบาตรกับองคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน-พระสมณโคดม ปรางคป์ระทานพร (องคใ์หญ่ที่สุดใน
ประเทศพม่า)-พระไผเลื่อน-ผ่านชม(เจดียค์ู่)-หงสาวดี-เจดียไ์จ๊ปุ่ น-ย่างกุ้ง-เจดียช์เวดากอง   

 

เช้าตรู่ 

เชิญท่านตกับาตรกบัองคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวน ( 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่) การตกับาตร ณ องคพ์ระธาตอุินทรแ์ขวน
เปรียบเสมือนไดต้ดับาตรกับองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ นบัเป็นส่ิงอศัจรรยข์องโลก  และเชิญสกัการะส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิบนภเูขา 
ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบ ๆ องคพ์ระธาต ุพิสจูนค์วามมหศัจรรยว์่าพระธาตอุงคน์ีต้ัง้อยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลงมา
การท่ีกอ้นหินสีทองวางหมิ่นเหมบ่นหนา้ผามานานนบัพนัปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากดา้นล่างขึน้ไปก็ดคูลา้ยกบัลอยอยู่เหนือหนา้ผา 
ราวกบัพระอินทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนบัเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์และท าบญุใส่บาตรพระสงฆไ์ดท้ี่บรเิวณหนา้โรงแรมที่พกั 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้ใหท้่านไดเ้ก็บสมัภาระแลว้ออกเดินทางกลบัสู่ หงสาวดี ตามเสน้ทางเดิม 

 

 

 

 

 

 



 

 

น าท่านสกัการะ พระสมณโคดม ปางประทานพร   (องคใ์หญ่ทีสุ่ดในประเทศพม่า) เจา้ของเหมืองหยกและผูม้ีจติศรทัธาชาว
เมียรม์ารไ์ดช้่วยกนัสรา้งขึน้ในพทุธลกัษณะพระองคท์รงมีอาย ุ80 พรรษา พระพทุธรูปองคน์ีเ้ริ่มสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.2016 แลว้เสร็จ
เมื่อปี2019 มีความสงู 255 ฟุต 6 นิว้ ภายในองคพ์ระนัน้แบ่งออกเป็น18 ชัน้ ปัจจุบนันีเ้ปิดใหช้มเพียงแค่ 1 ชัน้ ใชง้บประมาณใน
การสรา้งประมาณ  20 ลา้นบาท ภายในองคพ์ระพทุธรูปประดิษฐ์สถานเรื่องราวเก่ียวกับพุทธประวตัิ และอญัมณี แกว้แหวน เงิน 
ทอง ที่ผูม้ีจิตศรทัธาไดน้ ามาถวายเพื่อเป็นพทุธบชูาเป็นจ านวนมากมาย 

น าท่านสกัการะ พระไฝเลื่อน หรือ ไจ้ทป์อลอ(Kyaikpawlaw) เป็นพระพทุธรูปท่ีมีอายมุากกวา่ 2,000 ปี โดยมีเรื่องเล่ากนัว่าเป็น
พระพทุธรูปท่ีลอยน า้มาติดอยู่ใกล้ๆ วดั จากนัน้ชาวพม่าไดเ้อาพระพทุธรูปมาประดิษฐานไวท้ี่วดัแลว้ปิดทององคพ์ระทัง้องค ์ต่อมา
ในต าแหน่งที่หางคิว้ไดม้ีจดุๆเหมือนไฝเกิดขึน้ จะปิดทองก่ีครัง้ก็ยงัเกิดเป็นจดุด าๆอยู่ตลอด ทางวดัจึงไม่ไดปิ้ดทองตรงที่ต  าแหน่ง
ไฝอีกเลย จึงเรียกพระองคน์ีก้นัว่า พระไฝเล่ือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างทางผ่านชม เจดียส์องพี่น้อง  องคเ์จดียค์ู่ 2 องค ์ตามต านานเชื่อว่าสถานที่แห่งนี ้เป็นสถานที่ ที่สมเด็จพระนเรศวรทรง
หลงัน า้ทกัษิโณทกประกาศอิสรภาพจากหงสาวดี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แม่น า้ย่าง ท่านละ 1 ตวั) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม เจดียไ์จ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Pagoda) ซึ่งมีอายมุากกว่า 500 ปี เป็นพระพธุรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ มีลกัษณะ
เป็นพระพุทธรูปปางประทบันั่งโดยรอบทัง้ 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็นเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม (ทิศ
เหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต)้, พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สรา้งโดยส่ีสาวพี่นอ้งที่อุทิศตน
ใหก้บัพระพทุธศาสนาสรา้งพระพทุธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับรุุษเพศ ซึ่งมพีระพทุธรูปองคห์น่ึงไดเ้กิดพงัทลาย
และไดม้ีการบรูณะใหม่ท าใหพ้ระพทุธรูปองคน์ีม้ีลกัษณะสวยงามแตกต่างไปจากองคอ์ื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสกัการะ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดียท์องค าที่งดงาม 
ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองยา่งกุง้ มีความสงู 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบษุราคมัอีก 2,317 เม็ด  มหา
เจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่น า้หนกัถึง 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพม่า จะใชท้องค าแทต้ีเป็นแผ่นปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ ว่า

 

 



 

 

กนัว่าทองค าที่ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนีม้ากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ในธนาคารชาตอิงักฤษเสีย
อีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นบัรอ้ยองค ์มีซุม้ประตูส่ีดา้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ย
เพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปี
เกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า ซึ่งมีทัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสกัการะทัง้กลางวนั
และกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนีม้ีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอศัจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท  าเป็น
ศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดีย ์ภายในประดิษฐานพระประธาน
ส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

 

วันเกิด อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์

สัตวสั์ญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 

 

ค าสวดบูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจ าคนเกดิปีมะเมีย (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 ์ชาวพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์จะช่วยในการตัดกรรมจากเจา้กรรมนายเวร ใหช้ีวิตของคุณมีแต่ดีขึน้เรื่อยๆ หาก
ก าลงัมีทุกขแ์ละหาหนทางไม่ออก สามารถไหวข้อพรจะแม่ยกัษ์ใหช้่วยบนัดาลใหส่ิ้งรา้ยๆออกไปจากชีวิต ขอใหช้ีวิตมีแต่สิ่งดีๆเขา้
มา นอกจากนีย้งัเชื่อกนัวา่แมย่กัษย์งัช่วยเรื่องความมีชื่อเสียงโด่งดงั เป็นท่ีรูจ้กัในหนา้ที่การงาน โดยการมาขอพรจากแม่ยกัษ์ ของ
ถวายจะเป็นบหุร่ีมา คนพม่าเชื่อว่าแม่ยกัษ์ท่านจะชอบบหุร่ี สามารถเตรียมบหุร่ีมาไหวแ้ลว้ก็จดุขอพรปักไวต้ามที่จดัไว ้

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

พักที ่ โรงแรม  Best Western Green Hill หรือ Summit Parkview  หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว   
 

วันที ่3 

เมืองสิเรียม (เจดียก์ลางน ้า)–ย่างกุ้ง-เจดียโ์บตะทาวน ์(เทพทันใจ)- พระพุทธไสยาสนเ์จาทัต
ยี-ช้อปป้ิงตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบิน
ดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)                               

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ สิเรียม อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเมืองสิเรียม Syriam น า

ท่านลงเรือไป ชมเจดียเ์ยเลพญา (Yele Paya) เจดียน์ีส้รา้งขึน้บนเกาะกลางน า้ หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า “เจดียก์ลางน ้า”น าท่าน
นมสัการพระพทุธรูปทรงเครื่องจกัรพรรดิเก่าแก่ที่ประดิษฐานบนบลัลงักไ์มแ้กะสลกัปิดทองค าเปลวที่งดงาม มีอายนุบัพนัปี ซึ่งเป็น
ที่สกัการบชูาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ ไดเ้วลาอนัสมควรลงเรือกลบัและต่อรถปรบัอากาศเดินทางกลบัย่างกุง้ 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนพูิเศษ! เป็ดปักกิ่ง สลดักุง้มงักร) 
 

 

 

 

 

 

 นมสัการ เจดียโ์บตะทาวน์ (Botataung)  ซึ่งโบตะทาวน ์แปลว่า เจดียน์ายทหาร 1000 นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บตะทาวนน์ีแ้ละทรง
น าพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ ก่อนท่ีจะน าไปบรรจุที่เจดียช์เวดากองและเจดียส์  าคญัอื่นๆ เมื่อเดินเขา้ไปในเจดียส์ามารถมองเห็นพระ
เกศาธาตุไดอ้ย่างใกลช้ิด  นอกจากนีย้งัมีส่ิงที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารดา้น
ขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชยัที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวตัิว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวงัมณัฑะเลย์ ครัง้เมื่อ
พม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคล่ือนยา้ยไปยงัพิพิธภัณฑก์ัลป์กัตตาในอินเดีย ท าใหร้อดพน้จากระเบิดของ
ฝ่ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองคน์ีถู้กจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิรต์  
และดา้นซา้ยมือจะเป็นรูปป้ันนัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ  ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยที่เชื่อว่าเมื่อ
อธิษฐานส่ิงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการสกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะเทพทนัใจ ซึ่งท่านจะชอบมาก 
(บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ใหท้่านน าเงินเงินบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึก

 

 

 



 

 

กลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้

น าท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเ์ม๊ียะ ตามต านานเล่าว่า เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรทัธาในพทุธศาสนา จนสิน้ชีวิตไป
กลายเป็นนตัที่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นั โดยท่านสามารถกระซิบท่ีขา้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอื่นไดย้ิน และน าน า้นมไปจ่อไวท้ี่ปาก 
บชูาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

หลงัจากนัน้น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตยี (Chauk Htat Gyi Pagoda) ซึ่งเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามที่สดุและ
ดวงตาสวยที่สดุของประเทศพม่า  ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพส่ิง อนัลว้นเป็นมิ่งมงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลกัษณ
ธรรมจกัรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจตุรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซอ้นกันซึ่ง
แตกต่างกบัศิลปะของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองที่  ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต ซึ่งสรา้งเมื่อครัง้พม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ ให้
ท่านไดเ้ลือกชมและเลือกซือ้สินคา้ที่ระลกึพืน้เมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลกั พระพทุธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา 
ผา้ปักพืน้เมือง เครื่องเงิน ไข่มกุ และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทกุวนัจนัทรแ์ละเทศกาลวนัสงกรานต)์ 
น าท่านชม วัดพระหนิอ่อน  (Kyauk Taw Gyee Pagoda)  ซึ่งเป็นพระพทุธรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่ที่สดุในพม่า 

พระพทธรูปที่สลักจากหินขาวดว้ยหินกอ้นเดียวจากช่างฝีมือเมืองมัณฑะเลย์  ปางประทับนั่งหันพระหัตถอ์อกจากพระองค์ ซึ่ง
หมายถึงการไล่ศรตัรูและประทานความเจรญิรุง่เรือง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

21.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD 4239 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
22.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

อัตราค่าบรกิาร : พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา 

พระธาตุอินทรแ์ขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน 

 

 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

05 – 07 ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 

08 – 10 ธ.ค. 62 11,999 11,999 11,999 3,500 

20 – 22 ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 

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

30 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค.63 14,888 14,888 14,888 4,500 

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 

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

 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หรือ ช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ในกรณีที่ค่าทวัรร์าคาต ่ากว่า 10,000 บาท โดยโอนเขา้
บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดนิทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวซี่าภายใน 3 วนันบัจากวนั
จอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 



 

 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ตอ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ
จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนัจ านวนคนและมีค่าใชจ้่ายที่ทางสายการบินก าหนด) 

2. ค่าน า้หนกักระเป๋าเดินทาง 20 กก. 
3. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที่ช  านาญเสน้ทาง 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า  
6. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 

8. ค่ารถขึน้พระธาตอุินทรแ์ขวน  
9. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง 

10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รกัษาพยาบาลกรณีเกิด
อบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

*ลกูคา้ทา่นใดสนใจ..ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมกบัทางบรษิัได*้  
เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 

 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง(PASSPORT) 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิเช่นค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ (มินิบาร,์ น า้ดื่ม, บุหรี่, เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, 

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่าก าหนด ,ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่าส าหรบัหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างดา้วตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศพม่ามี
ค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันท าการ ยกเวน้ 
หนงัสือเดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส ์ไม่ตอ้งยื่นวีซ่า 



 

 

4. ค่าหอ้งพกัเดี่ยวตามอตัรา 

5. ค่าน ากลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวีดีโอเขา้วดั 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (แลว้แต่ความพึงพอใจในการบรกิารของมคัคเุทศก)์ 
8. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 

9. ค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถ่ินและทปิพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยต่างๆทีไ่ม่สามารถคาดการณล์่วงหน้า โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน ์

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

 

**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมารไ์ด้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศ
ยานนานาชาติและจะมีสิทธพิ านักในดนิแดนของอกีฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใชต้ั้งแต่

วันที ่11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลับมาย่ืน 

วีซ่าเข้าออกปกติอกีทางทวัรจ์ะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษา
อยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้ง
ไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการ
เดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่า
ไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 



 

 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง
เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย เต็มจ านวันค่าทวัร ์ 
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย เต็มจ านวันค่าทวัร ์

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่ บรษิัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะ
ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 

3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 
ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติทีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 10 วนัท าการ 

-หนงัสือเดินทาง (Passport)  

-ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
-หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 4 หนา้ 



 

 

-รูปถ่าย 

-รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชรู้ปสีพืน้หลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได)้และกรุณา
เขียนเบอรต์ิดต่อ-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 

-ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย 

-พาสสปอรต์ต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยที่มีตราประทับใหแ้นบมาในเล่ม
พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีที่มีพาสปอรต์เล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมาเพื่อป้องกันการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบในทกุกรณี ** 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา 

หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 
 

หมายเหตุ : 
1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล
, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


