
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หงสาวดี | เจดียช์เวมอร์ดอร์ l พระราชวงับุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน  
พระนอนชเวตาเลียว l เจดียไ์จ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดียช์เวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดียก์ลางน ้า) 



 
 

เจดียโ์บตะทาวน์ (เทพทนัใจ / เทพกระซิบ) l ชอ้ปป้ิงตลาดสก๊อต l วดัพระหินอ่อน  
แถมฟรี!! จีเ้ทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก / ฟรีกระเช้าขึน้พระธุอินทร์แขวน 1 เที่ยว  

เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักก่ิง  
นมัสการพระสมณโคดม ปางประทานพร   (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า) เสริมสิริมงคล 

บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า (พระธาตุอินทร์แขวน l เจดีย์ชเวดากอง l เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 
ก รุ ง เท พ ฯ (ส น าม บิ น ด อ น เมื อ ง ) -ย่ า ง กุ้ ง (ส น าม บิ น มิ ง ก าล า ด ง )  (DD4 2 3 0  :  0 6 .3 0 -0 7 .3 5 ) 
หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตุอินทร์แขวน 

04.00 น. พร้อมกนั สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยให้การตอ้นรับอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางให้กบัทุกท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ ยา่งกุง้ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่นที่เมียน

มาร์ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 

เส้นทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)หงสาวดี-เจดีย์ช

เวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตุอินทร์แขวน 
วันที ่2. ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน-พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า)-
พระไผเล่ือน-ผ่านชม(เจดีย์คู่)-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่ น-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง   
วันที่ 3. เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน ้า)–ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)- พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-ช้อปป้ิง

ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (DD4239 : 
21.00-22.55)                               

 
 
 
 

 

 



 
 

น าท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwe Maw Daw Pagoda) เจดียน้ี์เป็นสัญลกัษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหง
สาวดี และนบัเป็น 1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา้ ซ่ึงคร้ังก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ ก่อนออกศึกของบูรพกษตัริย ์ในสมยัโบราณกาล ไม่ว่า
จะเป็นกษตัริยม์อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมื่อคร้ังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนาง
สุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์น้ี  ยงัเคยผ่านการพังทลายจาก
แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่มาแลว้ถึง 4 คร้ัง ท าให้ปลียอดของเจดียอ์งคน้ี์หักพงัลงมา แต่ดว้ยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีต่อ
เจดียอ์งคน้ี์ จึงไดท้ าการสร้างเจดียช์เวมอดอวข์ึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสูง 
70 ฟุต) นับเป็นเจดีย์ที่ สูงที่ สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พังลงมาก็ได้ตั้ งไหว้ที่มุมหน่ึงขององค์เจดีย์เพ่ือให้
พุทธศาสนิกชนได้กราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งค์ปัจจุบนั  ท่านจะได้นมสัการ ณ จุดอธิษฐานอันศกัด์ิสิทธ์ิ
และสามารถน าธูปไปค ้ ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคล ซ่ึงเปรียบเหมือนดั่งค ้ าจุนชีวิตให้
เจริญรุ่งเรืองย่ิงขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง (Kamboza Thadi Palace) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนยก์ลาง
ทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันทบุเรง ซ่ึงพระราชวงัเดิมนั้นเคยเป็นที่
ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อคร้ังยงัทรงพระเยาวแ์ละถูกจับเป็นตัวประกัน มีการค้นพบเสาและ
ก าแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ในดิน รัฐบาลพม่าจึงไดท้ าการขุดคน้และสร้างพระราชวงับุเรงนองขึ้นมาใหม่ โดยถอดแบบ
จากของเดิม ซ่ึงพระต าหนกัที่ประทบับรรทมสีทองเหลืองอร่ามที่ดูโดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า 
และท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทั้งภายนอกและภายใน **
วนัที่ 10-20 เมษายนของทุกปี (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) พระราชวงัปิดไม่ให้เขา้ชม ปรับโปรแกรมไปยงัสถานที่
อื่นแทนตามความเหมาะสม*** 
 
 
 
 

 

 



 
 

น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwe Tha Lyaung) เป็นที่เคารพนบัถือของชาวพม่า มีความยาว 60 
เมตร สูง 17 เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจา้มิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอ านาจ มีพุทธลกัษณะงดงาม โดย
จะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองค์มี
ภาพวาดที่สวยงาม เมื่อคร้ังก่อนพระพุธรูปองค์น้ีถูกปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก 
จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่อองักฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงไดพ้บพระนอนองค์น้ี จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลงัพม่า
ไดรั้บเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามในปัจจุบนั   
อีกทั้งยงัสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ไมจ้นัทร์หอม  ผา้ปักพ้ืนเมือง ผา้พิมพเ์ป็นรูปต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลางวัน 
 
 
 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุ้งแม่น ้าย่าง ท่านละ 1 ตัว) 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่  คิมปูนแคม้ป์ (เชิงเขาไจก้์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะ
เห็นแม่น ้ าสะโตง ซ่ึงเป็นแม่น ้ าที่มีความสัมพนัธ์กบัพระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปืนขา้มน ้ าที่
กวา้งใหญ่น้ีไปตอ้งแม่ทพัพม่า จนไดรั้บชัยชนะ จากนั้นน าท่านเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกขึ้นบนภูเขาไจก้์โท เพื่อ
เดินทางสู่โรงแรมที่พกั ระหว่างทางชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง  (นัง่รถบรรทุกขึ้นไปจนถึงจุดบนสุดของ
ภูเขาไจก้์โท ที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน) ***ในกรณีคณะทวัร์เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ส าหรับรถขึ้นบนพระ
ธาตุอินทร์แขวน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใชร้ถร่วมกบัคณะอื่น ซ่ืงอาจใชเ้วลาพอสมควร**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิเศษ!!!! เพ่ิมฟรี นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน(1 เที่ยว) เพ่ือบริการนักท่องเที่ยวขึ้นไปไหวพ้ระธาตุ
สะดวกสบายขึ้น ใชเ้วลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขึ้นไปถึงสถานีองคพ์ระธาตุ (ในกรณีที่กระเชา้ปิดจะท าการ

 

 



 
 

นัง่รถขึ้นถึงจุดสูงสุดตามปกติและขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน) 
น าท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้ก์ทิโย (Kyaikhtiyo) ค าว่า ไจก้์ทิโย ในภาษามอญ หมายความว่า หิน
รูปหัวฤๅษี โดยมีต านานเล่าขานกนัในสมยัพุทธกาล พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยูท่ี่เมืองไจก้์โถ่ อ  าเภอสะเทิม เขตรัฐ
มอญของประเทศพม่า เหนือระดบั น ้ าทะเล 3,615 ฟุต ลกัษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนคือ มีลกัษณะเป็นกอ้น
หินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยูบ่นหน้าผาสูงชนั พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่ชาว
พม่าตอ้งไปสักการะ  

ค ่า 
 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
หลงัอาหารค ่าเชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอธัยาศยั นมสัการ เทพทนัใจพระธาตุอินทร์แขวน ซ่ึงเป็น นกัพรตที่
มีความศกัด์ิสิทธ์อีกแห่งหน่ึง ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะสักการะกลางแจง้เป็นเวลานาน
บริเวณระเบียงที่ย่ืนสู่พระเจดีย์ไจ้เที่ยว  ควรเตรียมเส้ือกันหนาว  หรือกันลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนั่ง
เพราะพ้ืนที่นัง่มีความเยน็มาก พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืน  (แต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรับบุรุษที่เขา้ไปปิดทององค์
เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00น.) พระธาตุอินทร์แขวนน้ี เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 
มาลา ค าจนัทร์ ที่แต่งวรรณกรรม เร่ือง “เจา้จนัทร์ผมหอม  นิราศพระธาตุอินทร์แขวน” 

 
ที่พัก โรงแรม  KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL 

วันที่ 2 
ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน-พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า)-พระไผ
เลื่อน-ผ่านชม(เจดีย์คู่)-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่ น-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง   

 
เช้าตรู่ 

เชิญท่านตักบาตรกบัองค์พระธาตุอินทร์แขวน ( 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) การตกับาตร ณ องค์พระ
ธาตุอินทร์แขวนเปรียบเสมือนไดต้ดับาตรกบัองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ นับเป็นส่ิงอศัจรรยข์องโลก  และ
เชิญสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบนภูเขา ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบ ๆ องคพ์ระธาต ุพิสูจน์ความมหัศจรรยว่์าพระธาตุ
องค์น้ีตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมาการที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพนัปี 
โดยเฉพาะเมื่อมองจากดา้นล่างขึ้นไปก็ดูคลา้ยกบัลอยอยูเ่หนือหนา้ผา ราวกบัพระอินทร์น าไปแขวนไวก้ลางอากาศ
นบัเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์และท าบุญใส่บาตรพระสงฆไ์ดท้ี่บริเวณหนา้โรงแรมที่พกั 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นให้ท่านไดเ้ก็บสัมภาระแลว้ออกเดินทางกลบัสู่ หงสาวดี ตามเส้นทางเดิม 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสักการะ พระสมณโคดม ปางประทานพร   (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า) เจา้ของเหมืองหยกและผูม้ีจิต
ศรัทธาชาวเมียร์มาร์ไดช่้วยกนัสร้างขึ้นในพุทธลกัษณะพระองค์ทรงมีอายุ 80 พรรษา พระพุทธรูปองค์น้ีเร่ิมสร้าง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2016 แลว้เสร็จเมื่อปี2019 มีความสูง 255 ฟุต 6 น้ิว ภายในองค์พระนั้นแบ่งออกเป็น18 ชั้น ปัจจุบนัน้ี
เปิดให้ชมเพียงแค่ 1 ชั้น ใชง้บประมาณในการสร้างประมาณ  20 ลา้นบาท ภายในองคพ์ระพุทธรูปประดิษฐ์สถาน
เร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธประวตัิ และอญัมณี แกว้แหวน เงิน ทอง ที่ผูม้ีจิตศรัทธาไดน้ ามาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็น
จ านวนมากมาย 
น าท่านสักการะ พระไฝเลื่อน หรือ ไจ้ท์ปอลอ(Kyaikpawlaw) เป็นพระพุทธรูปที่มีอายมุากกว่า 2,000 ปี โดยมีเร่ือง
เล่ากนัว่าเป็นพระพุทธรูปที่ลอยน ้ามาติดอยู่ใกล้ๆ วดั จากนั้นชาวพม่าไดเ้อาพระพุทธรูปมาประดิษฐานไวท้ี่วดัแลว้
ปิดทององคพ์ระทั้งองค ์ต่อมาในต าแหน่งที่หางคิ้วไดม้ีจุดๆเหมือนไฝเกิดขึ้น จะปิดทองก่ีคร้ังก็ยงัเกิดเป็นจุดด าๆอยู่
ตลอด ทางวดัจึงไม่ไดปิ้ดทองตรงที่ต าแหน่งไฝอีกเลย จึงเรียกพระองคน้ี์กนัว่า พระไฝเลื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระหว่างทางผ่านชม เจดีย์สองพี่น้อง  องคเ์จดียค์ู่ 2 องค ์ตามต านานเช่ือว่าสถานที่แห่งน้ี เป็นสถานที่ ที่สมเด็จพระ
นเรศวรทรงหลงัน ้าทกัษิโณทกประกาศอิสรภาพจากหงสาวดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แม่น ้ายา่ง ท่านละ 1 ตวั) 

 
 

จากนั้นน าท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Pagoda) ซ่ึงมีอายมุากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ 
มีลกัษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทบันั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็นเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบ 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดว้ยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต)้, พระกกุสันโธ (ทิศตะวนัออก) และพระมหากสัสปะ (ทิศ
ตะวนัตก) สร้างโดยส่ีสาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กบัพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่
ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ ซ่ึงมีพระพุทธรูปองค์หน่ึงไดเ้กิดพงัทลายและไดม้ีการบูรณะใหม่ท าให้พระพุทธรูปองค์น้ีมี
ลกัษณะสวยงามแตกต่างไปจากองคอ์ื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดียท์องค าที่
งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองยา่งกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบุษราคมั
อีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยูน่ ้ าหนกัถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใชท้องค าแท้
ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไวร้อบ ว่ากันว่าทองค าที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งน้ีมากมาย
มหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยูใ่นธนาคารชาติองักฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นับ
ร้อยองค์ มีซุ้มประตูส่ีดา้น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหา
เจดียไ์ดบ้รรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจา้จ านวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 5 
มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากนัสักการะทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่
ขาดสาย ณ ที่แห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท าเป็นศาลา
โถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย ์ภายในประดิษฐานพระ
ประธานส าหรับให้ประชาชนมากราบไหวบู้ชา 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหาง พญานาค 
 

ค าสวดบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
เป็นพระธาตุประจ าคนเกิดปีมะเมีย (มา้) มีค าสวดบูชาดงัน้ี 

ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัสสะ
ติ  ทุติยัง  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ตะติยัง  กัสสะปัง  พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ   จะตุต
ถัง  โคตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ปัญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  ธาตุโย อะหัง วันทา

 



 
 

มิทูระโต  ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชิญท่าน ขอแม่ยักษ์ ชาวพม่าเช่ือว่าแม่ยกัษ์จะช่วยในการตดักรรมจากเจา้กรรมนายเวร ให้ชีวิตของคุณมีแต่ดีขึ้น
เร่ือยๆ หากก าลงัมีทุกข์และหาหนทางไม่ออก สามารถไหวข้อพรจะแม่ยกัษ์ให้ช่วยบนัดาลให้ส่ิงร้ายๆออกไปจาก
ชีวิต ขอให้ชีวิตมีแต่ส่ิงดีๆเขา้มา นอกจากน้ียงัเช่ือกนัว่าแม่ยกัษ์ยงัช่วยเร่ืองความมีช่ือเสียงโด่งดงั เป็นที่รู้จักใน
หน้าที่การงาน โดยการมาขอพรจากแม่ยกัษ์ ของถวายจะเป็นบุหร่ีมา คนพม่าเช่ือว่าแม่ยกัษ์ท่านจะชอบบุหร่ี 
สามารถเตรียมบุหร่ีมาไหวแ้ลว้ก็จุดขอพรปักไวต้ามที่จดัไว ้

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พักที ่ โรงแรม  Best Western Green Hill หรือ Summit Parkview  หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว   

วันที่ 3 
เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน ้า)–ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)- พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-ช้อปป้ิงตลาดสก๊อต-
วัดพระหินอ่อน-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)                               

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สิเรียม อยูห่่างจากย่างกุง้ประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเมืองสิเรียม 

Syriam น าท่านลงเรือไป ชมเจดีย์เยเลพญา (Yele Paya) เจดียน้ี์สร้างขึ้นบนเกาะกลางน ้ า หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า 
“เจดีย์กลางน ้า”น าท่านนมสัการพระพุทธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิเก่าแก่ที่ประดิษฐานบนบลัลังก์ไมแ้กะสลกัปิด
ทองค าเปลวที่งดงาม มีอายุนับพนัปี ซ่ึงเป็นที่สักการบูชาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ ไดเ้วลาอันสมควรลงเรือ
กลบัและต่อรถปรับอากาศเดินทางกลบัยา่งกุง้ 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ! เป็ดปักก่ิง สลดักุง้มงักร) 
 
 
 
 
 
 

 นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ (Botataung)  ซ่ึงโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะ
ทาวน์น้ีและทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้1 เส้น ก่อนที่จะน าไปบรรจุที่เจดียช์เวดากองและเจดียส์ าคญัอื่นๆ เมื่อเดินเขา้ไป
ในเจดียส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ยา่งใกลชิ้ด  นอกจากน้ียงัมีส่ิงที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์คือ พระ
พุธรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลกัษณะงดงามย่ิงนัก ตามประวตัิว่า
เคยประดิษฐานอยูใ่นพระราชวงัมณัฑะเลย ์คร้ังเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนยา้ยไป
ยงัพิพิธภณัฑ์กลัป์กตัตาในอินเดีย ท าให้รอดพน้จากระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรที่ถล่มพระราชวงัมณัฑะเลย ์ต่อมาในปี 
2488 พระพุทธรูปองค์น้ีถูกจดัแสดงที่พิพิธภณัฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และดา้นซ้ายมือจะเป็นรูปป้ันนัตโบโบยี 
หรือ เทพทันใจ  ซ่ึงชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ด้วยที่เช่ือว่าเมื่ออธิษฐานส่ิงใดแล้วจะสม
ปรารถนาทนัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการสักการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ้ื่นๆมาสักการะเทพทนัใจ ซ่ึง
ท่านจะชอบมาก (บริเวณวดัจะมีขาย) จากนั้นก็ให้ท่านน าเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของเทพ
ทนัใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้
น าท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามต านานเล่าว่า เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา 
จนส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นั โดยท่านสามารถกระซิบที่ขา้งหูเบาๆ ห้ามให้คนอื่นได้
ยิน และน าน ้านมไปจ่อไวท้ี่ปาก บูชาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

 

 



 
 

หลังจากนั้นน าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Chauk Htat Gyi Pagoda) ซ่ึงเป็นพระนอนที่มีความ
สวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า  ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพส่ิง อนัลว้นเป็นมิ่งมงคล
สูงสุด  ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจักรขา้งละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตก
มงคล 108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซ้อนกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซ่ึงสร้างเมื่อคร้ังพม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศ
องักฤษ ให้ท่านไดเ้ลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ที่ระลึกพ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลกั พระพุทธรูปไม้
หอมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพ้ืนเมือง เคร่ืองเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวนัจนัทร์และเทศกาล
วนัสงกรานต)์ 
น าท่านชม วัดพระหินอ่อน  (Kyauk Taw Gyee Pagoda)  ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในพม่า 
พระพทธรูปที่สลกัจากหินขาวดว้ยหินกอ้นเดียวจากช่างฝีมือเมืองมณัฑะเลย์  ปางประทบันั่งหันพระหัตถ์ออกจาก
พระองค ์ซ่ึงหมายถึงการไล่ศรัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
21.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 

 

 



 
 

22.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
  

อัตราค่าบริการ : พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา 
พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

06 – 08 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
07 – 09 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
13 – 15 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
14 – 16 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
20 – 22 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
21 – 23 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
27 – 29 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
28 – 30 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
04 – 06 ต.ค.62 10,999 10,999 10,999 3,500 
05 – 07 ต.ค.62 10,999 10,999 10,999 3,500 
13 – 15 ต.ค.62 11,999 11,999 11,999 3,500 
18 – 20 ต.ค.62 10,999 10,999 10,999 3,500 
01– 03 พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
08 – 10 พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
09 – 11 พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
15 – 17 พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
22 – 24 พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
29 พ.ย. 62 – 01 ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
30 พ.ย. 62 – 02 ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 
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 



 
 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1. กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท หรือ ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต ่ากว่า 

10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวี

ซ่าภายใน 3 วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจอง
ทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

3. เมื่อไดรั้บการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่ 
รับผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่
คณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัว
ตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยูต่่อจะตอ้งไม่เกินจ านวนวนัจ านวนคนและมีค่าใชจ่้ายที่ทางสายการบินก าหนด) 
2. ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง 20 กก. 
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
4. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง 
5. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 



 
 

8. ค่ารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน  
9. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
*ลูกคา้ท่านใดสนใจ..ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมกบั
ทางบริษไัด*้  

เบี้ยประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
เบี้ยประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบตัิเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิเช่นค่าอาหาร,ค่าเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ (มินิบาร์, น ้ าด่ืม, บุหร่ี, เหลา้, เบียร์ ฯลฯ), 

ค่าโทรศพัท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกิน
กว่าก าหนด,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมี
ค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่าส าหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติและผูถ้ือเอกสารต่างดา้วตอ้งย่ืนวีซ่า
เข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม  1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการย่ืนวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้
ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่า 5-7 วนัท าการ ยกเวน้ หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และ
ฟิลิปปินส์ ไม่ตอ้งย่ืนวีซ่า 

4. ค่าห้องพกัเด่ียวตามอตัรา 
5. ค่าน ากลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวีดีโอเขา้วดั 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการของมคัคุเทศก์) 
8. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 



 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
 
หมายเหตุ : ส าหรับผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 
วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลับมาย่ืน 

วีซ่าเข้าออกปกติอีกทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวซ่ีาเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 
 
ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วย

ให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้ง

แจง้ให้ทางบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการ
พิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองใน
ประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยูเ่ท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่า
กว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเล่มเก่า ให้กบัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง
ในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 



 
 

1. ทางบริษทัไดส้ ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ย
สาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 
5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่าง
นอ้ย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที่สาย
การบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่
เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหา
ทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจา้หน้าที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย เต็มจ านวันค่าทวัร์  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย เต็มจ านวันค่าทวัร์ 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษทัและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ
จะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
เรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือ
มดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่า
มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออก
เดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่า
ทวัร์ทั้งหมด 



 
 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หน้าที่ ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภท
อาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 
เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะ

ทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนั 

 
เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 

-หนงัสือเดินทาง (Passport)  
-ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
-หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 4 หนา้ 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 น้ิว จ านวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพ้ืนหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , 
สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได)้และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตรา
ประทบัให้แนบมาในเล่มพาสปอร์ตดว้ย 



 
 

**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมาเพื่อป้องกนัการสูญหาย หากแนบมาแลว้เกิดการ
สูญหายทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ** 

 
เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
 
หมายเหตุ : 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนั

เดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
การเมือง  

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


