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หงสาวดี|เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวงับเุรงนอง l พระธาตอิุนทร์แขวน 
พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่ น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง lเมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน า้)เจดีย์โบตะ

ทาวน์ (เทพทนัใจ / เทพกระซิบ) lช้อปปิง้ตลาดสก๊อต l วดัพระหินออ่น 
แถมฟรี!! จีเ้ทพทันใจ ผ่านพธีิปลุกเสก /ฟรีกระเช้าขึน้พระธุอินทร์แขวน 1 เที่ยว 

เมนูพเิศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักกิ่ง 
นมัสการพระสมณโคดมปางประทานพร   (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า) เสริมสิริมงคล 

บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า (พระธาตุอินทร์แขวน l เจดีย์ชเวดากอง l เจดีย์ชเวมอร์ดอร์) 

 

 

 

 

เดนิทาง กันยายน– ธันวาคม62 

 

พม่าต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา 
พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3วัน 2คืน 

เร่ิมต้นเพียง10,999.- 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35) 
หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตุ
อินทร์แขวน 

04.00 น. พร้อมกัน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

06.30 น. ออกเดินทางสู ่ยา่งกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่า

ประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) 
น าท่านสกัการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์(Shwe Maw Daw Pagoda)เจดีย์นีเ้ป็นสญัลกัษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดีและ
นบัเป็น1 ใน5 สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิของพมา่คนไทยนิยมเรียกวา่“พระธาตุมุเตา”ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจ้าซึง่ครัง้ก่อนเป็น
สถานท่ีประกอบพิธีศกัดิ์สทิธ์ิก่อนออกศกึของบรูพกษัตริย์ในสมยัโบราณกาลไมว่า่จะเป็นกษัตริย์มอญหรือพมา่รวมทัง้พระเจ้าบเุรง
นองด้วยและเมื่อครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยาทรงประทบัอยู่ในหงสาวดีก็เคยเสด็จมานมสัการพระ
เจดีย์องค์นีย้งัเคยผา่นการพงัทลายจากแผน่ดินไหวครัง้ใหญ่มาแล้วถึง4 ครัง้ท าให้ปลยีอดของเจดีย์องค์นีห้กัพงัลงมาแตด้่วยความ
ศรัทธาที่ชาวเมืองมีตอ่เจดีย์องค์นีจ้ึงได้ท าการสร้างเจดีย์ชเวมอดอว์ขึน้มาใหมใ่นปีพ.ศ.2497 ด้วยความสงูถึง374 ฟุต (ตอนแรกที่
สร้างสงู70 ฟุต) นบัเป็นเจดีย์ที่สงูที่สดุในพม่าสว่นปลียอดที่พงัลงมาก็ได้ตัง้ไหว้ที่มมุหนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให้พทุธศาสนิกชนได้
กราบไหว้บชูาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบนัท่านจะได้นมสัการณจุดอธิษฐานอนัศกัดิ์สิทธ์ิและสามารถน าธูปไปค า้กับยอดของ
เจดีย์องค์ที่หกัลงมาเพื่อเป็นสริิมงคลซึง่เปรียบเหมือนดัง่ค า้จนุชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นชมพระราชวังบุเรงนอง(Kamboza Thadi Palace)สร้างขึน้ในปีพ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศนูย์กลางทางการปกครอง

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวงับเุรงนอง-
พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว-พระธาตอุินทร์แขวน 

วนัท่ี2. ตกับาตรกบัองค์พระธาตอุินทร์แขวน-พระสมณโคดมปรางค์ประทานพร (องค์ใหญ่ที่สดุในประเทศพมา่)-พระไผเลือ่น-ผา่นชม(เจดีย์คู)่- 

หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่ น-ยา่งกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง 

วนัท่ี3. เมืองสเิรียม (เจดีย์กลางน า้)–ยา่งกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทนัใจ)- พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี-ช้อปปิง้ตลาดสก๊อต-วดัพระหินอ่อน-ย่างกุ้ ง
(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)                               
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และใช้ออกวา่ราชการปีพ.ศ. 2142 ในสมยัพระเจ้านนัทบเุรงซึง่พระราชวงัเดิมนัน้เคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อครัง้ยงัทรงพระเยาว์และถูกจบัเป็นตวัประกนัมีการค้นพบเสาและก าแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ในดินรัฐบาลพม่าจึงได้ท าการขดุค้น
และสร้างพระราชวงับเุรงนองขึน้มาใหมโ่ดยถอดแบบจากของเดิมซึ่งพระต าหนกัที่ประทบับรรทมสทีองเหลอืงอร่ามที่ดโูดดเดน่ชวน
มองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าและท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทัง้
ภายนอกและภายใน**วนัท่ี 10-20 เมษายนของทกุปี (เวลาอาจมีการเปลีย่นแปลง) พระราชวงัปิดไม่ให้เข้าชมปรับโปรแกรมไปยงั
สถานท่ีอื่นแทนตามความเหมาะสม*** 
 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นสกัการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว(Shwe Tha Lyaung)เป็นที่เคารพนบัถือของชาวพม่ามีความยาว60 เมตรสงู17 
เมตรสร้างขึน้โดยพระเจ้ามิคทิปปะในพ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอ านาจมีพทุธลกัษณะงดงามโดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระ
บาทตา่งจากพระพทุธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกนัด้านหลงัพระองค์มีภาพวาดที่สวยงามเมื่อครัง้ก่อนพระพธุรูป
องค์นีถ้กูปลอ่ยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐทา่มกลางป่ารกจนถึงปีพ.ศ. 2424 เมื่อองักฤษสร้างทางรถไฟสายพม่าจึงได้
พบพระนอนองค์นีจ้ากนัน้ในปีพ.ศ. 2491 หลงัพมา่ได้รับเอกราชก็มีการบรูณปฏิสงัขรณ์ใหมโ่ดยทาสแีละปิดทองใหม่จนกลายเป็น
พระพทุธรูปที่สวยงามในปัจจุบนัอีกทัง้ยงัสามารถเลือกซือ้ของฝากอาทิไม้แกะสลกัไม้จันทร์หอมผ้าปักพืน้เมืองผ้าพิมพ์เป็นรูป
ตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลางวนั 
 
 
 

รับประทานอาหารกลางวนัณภตัตาคาร(กุ้งแม่น า้ย่างท่านละ1 ตัว) 
จากนัน้น าทา่นออกเดินทางสูค่ิมปนูแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ3 ชัว่โมงระหว่างทางท่านจะเห็นแม่น า้สะโต
งซึง่เป็นแมน่ า้ที่มีความสมัพนัธ์กบัพระนเรศวรมหาราชพระองค์สามารถยิงพระแสงปืนข้ามน า้ที่กว้างใหญ่นีไ้ปต้องแม่ทพัพม่าจน
ได้รับชัยชนะจากนัน้น าท่านเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทกุขึน้บนภูเขาไจ้ก์โทเพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่พกัระหว่างทางชมทัศนียภาพอนั
สวยงามสองข้างทาง (นัง่รถบรรทกุขึน้ไปจนถึงจุดบนสดุของภเูขาไจ้ก์โทที่เป็นที่ตัง้ของพระธาตอุินทร์แขวน) ***ในกรณีคณะทวัร์
เดินทางไม่ถึง15 ท่านส าหรับรถขึน้บนพระธาตุอินทร์แขวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใช้รถร่วมกับคณะอื่นซื่งอาจใช้เวลา
พอสมควร**** 
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พิเศษ!!!! เพิ่มฟรี นัง่กระเช้าไฟฟา้ขึน้พระธาตอุินทร์แขวน(1 เที่ยว) เพื่อบริการนกัท่องเที่ยวขึน้ไปไหว้พระธาตสุะดวกสบายขึน้ ใช้
เวลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขึน้ไปถึงสถานีองค์พระธาต ุ(ในกรณีที่กระเช้าปิดจะท าการนัง่รถขึน้ถึงจุดสงูสดุตามปกติและ
ขอสงวนสทิธ์ิไมม่ีการคืนคา่ใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้) 
น าทา่นสกัการะ พระธาตุอินทร์แขวนหรือไจ้ก์ทิโย (Kyaikhtiyo)ค าวา่ ไจ้ก์ทิโยในภาษามอญหมายความวา่หินรูปหวัฤๅษีโดยมี
ต านานเล่าขานกันในสมยัพุทธกาล พระธาตุอินทร์แขวนตัง้อยู่ที่เมืองไจ้ก์โถ่อ าเภอสะเทิมเขตรัฐมอญของประเทศพม่าเหนือ
ระดบัน า้ทะเล 3,615 ฟุตลกัษณะเด่นของพระธาตอุินทร์แขวนคือมีลกัษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ตัง้อยู่บนหน้าผาสงูชัน
พระธาตอุินทร์แขวนนบัเป็น 1ใน 5 มหาบชูาสถานสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิท่ีชาวพมา่ต้องไปสกัการะ 

ค ่า 
 

รับประทานอาหารค ่าณภตัตาคารหรือห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
หลงัอาหารค ่าเชิญทา่นไปสกัการะพระธาตตุามอธัยาศยันมสัการเทพทนัใจพระธาตอิุนทร์แขวนซึ่งเป็นนกัพรตท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์
อีกแหง่หนึง่ทา่นสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืนถ้าจะสกัการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสูพ่ระเจดีย์ไจ้
เที่ยวควรเตรียมเสือ้กนัหนาวหรือกนัลมหรือผ้าหม่ผ้าพนัคอเบาะรองนัง่เพราะพืน้ท่ีนัง่มีความเย็นมากพระเจดีย์องค์นีเ้ปิดตลอดคืน  
(แตป่ระตเูหลก็ที่เปิดส าหรับบรุุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา22.00น.) พระธาตอุินทร์แขวนนีเ้ป็นที่มาและแรงบนัดาลใจ

ของกวีซีไรส์ปีพทุธศกัราช2534 มาลาค าจนัทร์ที่แตง่วรรณกรรมเร่ือง“เจ้าจนัทร์ผมหอมนิราศพระธาตอุินทร์แขวน” 

 
ที่พกั โรงแรมKYAIK HTO HOTELหรือYOE YOE LAY HOTEL 

วันที่ 2 
ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน-พระสมณโคดมปรางค์ประทานพร(องค์ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศพม่า)-พระไผเล่ือน-ผ่านชม(เจดีย์คู่)-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่ น-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง 

 

เช้าตรู่ 

เชิญทา่นตกับาตรกบัองค์พระธาตุอนิทร์แขวน ( 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่) การตกับาตร ณ องค์พระธาตอุินทร์แขวน
เปรียบเสมือนได้ตดับาตรกบัองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า นบัเป็นสิ่งอศัจรรย์ของโลก และเชิญสกัการะสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิบนภเูขา
ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบๆองค์พระธาตพุิสจูน์ความมหศัจรรย์วา่พระธาตอุงค์นีต้ัง้อยูไ่ด้อยา่งไรโดยไมล้่มหรือหลน่ลงมาการ
ที่ก้อนหินสทีองวางหมิ่นเหมบ่นหน้าผามานานนบัพนัปีโดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านลา่งขึน้ไปก็ดคูล้ายกบัลอยอยู่เหนือหน้าผาราว
กบัพระอินทร์น าไปแขวนไว้กลางอากาศนบัเป็นอศัจรรย์เจดีย์และท าบญุใสบ่าตรพระสงฆ์ได้ที่บริเวณหน้าโรงแรมที่พกั 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้ให้ทา่นได้เก็บสมัภาระแล้วออกเดินทางกลบัสูห่งสาวดีตามเส้นทางเดิม 
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น าท่านสกัการะ พระสมณโคดมปางประทานพร(องค์ใหญ่ที่ สุดในประเทศพม่า)เจ้าของเหมืองหยกและผู้มีจิตศรัทธาชาว
เมียร์มาร์ได้ช่วยกนัสร้างขึน้ในพทุธลกัษณะพระองค์ทรงมีอาย ุ80 พรรษาพระพทุธรูปองค์นีเ้ร่ิมสร้างขึน้เมื่อปีค.ศ.2016 แล้วเสร็จ
เมื่อปี2019 มีความสงู 255 ฟตุ 6 นิว้ภายในองค์พระนัน้แบง่ออกเป็น18 ชัน้ปัจจบุนันีเ้ปิดให้ชมเพียงแค่ 1 ชัน้ใช้งบประมาณในการ
สร้างประมาณ  20 ล้านบาทภายในองค์พระพทุธรูปประดิษฐ์สถานเร่ืองราวเก่ียวกบัพทุธประวตัิและอญัมณีแก้วแหวนเงินทองที่ผู้
มีจิตศรัทธาได้น ามาถวายเพื่อเป็นพทุธบชูาเป็นจ านวนมากมาย 
น าท่านสกัการะพระไฝเลื่อนหรือไจ้ท์ปอลอ(Kyaikpawlaw) เป็นพระพทุธรูปที่มีอายมุากกว่า2,000 ปีโดยมีเร่ืองเลา่กนัว่าเป็น
พระพทุธรูปท่ีลอยน า้มาติดอยูใ่กล้ๆวดัจากนัน้ชาวพมา่ได้เอาพระพทุธรูปมาประดิษฐานไว้ที่วดัแล้วปิดทององค์พระทัง้องค์ต่อมา
ในต าแหนง่ที่หางคิว้ได้มีจดุๆเหมือนไฝเกิดขึน้จะปิดทองก่ีครัง้ก็ยงัเกิดเป็นจดุด าๆอยูต่ลอดทางวดัจึงไมไ่ด้ปิดทองตรงที่ต าแหน่งไฝ
อีกเลยจึงเรียกพระองค์นีก้นัวา่พระไฝเลือ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระหวา่งทางผา่นชม เจดีย์สองพี่น้ององค์เจดีย์คู ่2 องค์ ตามต านานเช่ือวา่สถานท่ีแหง่นี ้เป็นสถานท่ีที่สมเด็จพระนเรศวรทรงหลงั
น า้ทกัษิโณทกประกาศอิสรภาพจากหงสาวดี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัณภตัตาคาร (กุ้ งแมน่ า้ยา่งทา่นละ1 ตวั) 

 
 
 

 
 
 

จากนัน้น าทา่นชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Pagoda)ซึง่มีอายมุากกวา่500 ปีเป็นพระพธุรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่มีลกัษณะเป็น
พระพทุธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทัง้4 ทิศที่มีความงดงามเป็นเอกของศิลปะแบบมอญประกอบด้วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), 
พระโกนาคม (ทิศใต้), พระกกุสนัโธ (ทิศตะวนัออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวนัตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับ
พระพทุธศาสนาสร้างพระพทุธรูปแทนตนเองและสาบานตนไมข้่องแวะกบับรุุษเพศซึง่มีพระพทุธรูปองค์หนึง่ได้เกิดพงัทลายและได้
มีการบรูณะใหมท่ าให้พระพทุธรูปองค์นีม้ีลกัษณะสวยงามแตกตา่งไปจากองค์อื่นๆ 
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น าท่านสกัการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าเป็นเจดีย์ทองค าที่งดงามตัง้
เดน่เป็นสง่าอยูก่ลางเมืองยา่งกุ้งมีความสงู109 เมตรประดบัด้วยเพชร544 เม็ดทบัทิมนิลและบษุราคมัอีก2,317 เม็ดมหาเจดีย์ชเว
ดากองมีทองค าโอบหุ้มอยูน่ า้หนกัถึง1,100 กิโลกรัมโดยช่างชาวพมา่จะใช้ทองค าแท้ตีเป็นแผน่ปิดองค์เจดีย์ไว้รอบวา่กนัวา่ทองค า
ที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนีม้ากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติองักฤษเสียอีกรอบๆ
ฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆนบัร้อยองค์มีซุ้มประตูสี่ด้านยอดฉัตรองค์พระมหา เจดีย์ประกอบด้วยเพชรและ
พลอยมากมายภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจเุส้นพระเกศาธาตขุองพระพธุเจ้าจ านวน8 เส้นเป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมีย
และยงัเป็น1 ใน5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ซึง่มีทัง้ผู้คนชาวพมา่และชาวตา่งชาติพากนัสกัการะทัง้กลางวนัและกลางคืนอยา่ง
ไมข่าดสายณที่แหง่นีม้ีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอศัจรรย์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท าเป็นศาลาโถงครอบด้วย
หลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชัน้ๆท่ีเรียกวา่พยาธาตรุายรอบองค์พระเจดีย์ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับให้ประชาชนมาก
ราบไหว้บชูา 

วันเกิด อาทติย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคนื ศุกร์ เสาร์ 
สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหาง พญานาค 

 
ค าสวดบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจ าคนเกิดปีมะเมีย (ม้า) 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 
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เชิญทา่นขอแม่ยกัษ์ชาวพมา่เช่ือวา่แมย่กัษ์จะช่วยในการตดักรรมจากเจ้ากรรมนายเวรให้ชีวิตของคณุมีแตด่ีขึน้เร่ือยๆหากก าลงัมี
ทุกข์และหาหนทางไม่ออกสามารถไหว้ขอพรจะแม่ยกัษ์ให้ช่วยบนัดาลให้สิ่งร้ายๆออกไปจากชีวิตขอให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา
นอกจากนีย้งัเช่ือกนัวา่แมย่กัษ์ยงัชว่ยเร่ืองความมีช่ือเสยีงโดง่ดงัเป็นท่ีรู้จกัในหน้าที่การงานโดยการมาขอพรจากแมย่กัษ์ของถวาย
จะเป็นบหุร่ีมาคนพมา่เช่ือวา่แมย่กัษ์ทา่นจะชอบบหุร่ีสามารถเตรียมบหุร่ีมาไหว้แล้วก็จดุขอพรปักไว้ตามที่จดัไว้ 

ค ่า รับประทานอาหารณภตัตาคาร 

พักที่ โรงแรมBest Western Green HillหรือSummit Parkviewหรือเทียบเทา่ระดบั4 ดาว 

วันที่ 3 

เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน า้)–ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัต
ยี-ช้อปป้ิงตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ย่างกุ้ ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบิน
ดอนเมือง)(DD4239 : 21.00-22.55)                               

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสูส่เิรียมอยูห่า่งจากยา่งกุ้ งประมาณ40 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชัว่โมงถึงเมืองสิเรียมSyriam น าท่าน

ลงเรือไปชมเจดีย์เยเลพญา(Yele Paya)เจดีย์นีส้ร้างขึน้บนเกาะกลางน า้หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า“เจดีย์กลางน า้”น าท่าน
นมสัการพระพทุธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิเกา่แกท่ี่ประดิษฐานบนบลัลงัก์ไม้แกะสลกัปิดทองค าเปลวที่งดงามมีอายนุบัพนัปีซึง่เป็นท่ี
สกัการบชูาของชาวพมา่และชาวตา่งชาติได้เวลาอนัสมควรลงเรือกลบัและตอ่รถปรับอากาศเดินทางกลบัยา่งกุ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัณภตัตาคาร (เมนพูิเศษ! เป็ดปักก่ิงสลดักุ้งมงักร) 
 
 
 
 
 
 

 นมสัการเจดีย์โบตะทาวน์ (Botataung)ซึง่โบตะทาวน์แปลวา่เจดีย์นายทหาร1000นายได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นีแ้ละทรงน าพระ
เกศธาตไุว้1เส้นก่อนท่ีจะน าไปบรรจทุี่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์ส าคญัอื่นๆเมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุด้
อยา่งใกล้ชิดนอกจากนีย้งัมีสิง่ที่นา่ชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์คือพระพุธรูปทองค าประดิษฐานในวิหารด้านขวามือเป็นพระพธุ
รูปปางมารวิชยัที่มีลกัษณะงดงามยิ่งนกัตามประวตัิวา่เคยประดิษฐานอยูใ่นพระราชวงัมณัฑะเลย์ครัง้เมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคม
อังกฤษในปีพ.ศ. 2428ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดียท าให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถล่ม
พระราชวงัมณัฑะเลย์ตอ่มาในปี2488พระพทุธรูปองค์นีถ้กูจดัแสดงที่พิพิธภณัฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ตและด้านซ้ายมือจะเป็นรูป
ปัน้นัตโบโบยหีรือเทพทันใจซึง่ชาวพมา่รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บชูาด้วยที่เช่ือว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนา
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ทนัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการสกัการะเทพทนัใจน าดอกไม้ผลไม้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อนกล้วยหรือผลไม้อื่นๆมาสกัการะเทพทนัใจซึ่งท่านจะชอบมาก 
(บริเวณวดัจะมีขาย) จากนัน้ก็ให้ท่านน าเงินเงินบาท (แบงค์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่ือของเทพทนัใจ2 ใบไหว้ขอพรแล้วดึก
กลบัมา1 ใบเอามาเก็บไว้ 
น าท่านขอพรเทพกระซิบหรืออะมาดอว์เมี๊ยะตามต านานเล่าว่าเป็นธิดาของพญานาคที่ศรัทธาในพุทธศาสนาจนสิน้ชีวิตไป
กลายเป็นนตัที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันโดยท่านสามารถกระซิบที่ข้างหเูบาๆห้ามให้คนอื่นได้ยินและน าน า้นมไปจ่อไว้ที่ปาก
บชูาด้วยข้าวตอกดอกไม้และผลไม้ 
หลงัจากนัน้น าทา่นสกัการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Chauk Htat Gyi Pagoda)ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สดุและ
ดวงตาสวยที่สดุของประเทศพม่าที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่งอนัล้วนเป็นมิ่งมงคลสงูสุดประกอบด้วยลายลกัษณ
ธรรมจกัรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและล้อมด้วยรูปอฎัจุตรสตกมงคล108 ประการพระบาทมีลกัษณะซ้อนกนัซึ่ง
แตกตา่งกบัศิลปะของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมืองที่ตลาดสก๊อตมาร์เก็ตซึง่สร้างเมื่อครัง้พมา่ยงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษให้ทา่น
ได้เลอืกชมและเลอืกซือ้สนิค้าที่ระลกึพืน้เมืองมากมายในราคาถกูเช่นไม้แกะสลกัพระพทุธรูปไม้หอมแกะสลกัแป้งทานาคาผ้าปัก
พืน้เมืองเคร่ืองเงินไขม่กุและหยกพมา่(ตลาดสก๊อตปิดทกุวนัจนัทร์และเทศกาลวนัสงกรานต์) 
น าทา่นชมวัดพระหินอ่อน(Kyauk Taw Gyee Pagoda)ซึง่เป็นพระพทุธรูปท่ีแกะสลกัจากหินออ่นท่ีมีขนาดใหญ่ที่สดุในพมา่ 
พระพทธรูปที่สลกัจากหินขาวด้วยหินก้อนเดียวจากช่างฝีมือเมืองมณัฑะเลย์ปางประทบันัง่หนัพระหัตถ์ออกจากพระองค์ซึ่ง
หมายถึงการไลศ่รัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง 
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 สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินมิงกาลาดง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
21.00 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่DD 4239 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
22.55 น. คณะเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพพร้อมด้วยความประทบัใจ 

  

อัตราค่าบริการ : พม่าต่อบุญเสริมบารมีย่างกุ้งหงสา 
พระธาตุอนิทร์แขวนสิเรียม 3 วัน 2 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

06 – 08ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 

07 – 09ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 

13 – 15ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 

14 – 16ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 

20 – 22ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 

21 – 23ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 

27 – 29ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 

28 – 30ก.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 
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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 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถรวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
กรุณาช าระมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือ ช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวนในกรณีที่คา่ทวัร์ราคาต ่ากวา่ 10,000 บาทโดยโอนเข้า

บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ากัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
1. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
2. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
3. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่า่งจงัหวดั) ให้ทา่นติดตอ่เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
5. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้นกัทอ่งเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

อยูต่อ่จะต้องไมเ่กินจ านวนวนัจ านวนคนและมีคา่ใช้จ่ายที่ทางสายการบินก าหนด) 
2. คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทาง20กก. 
3. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
4. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการพร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง 
5. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ 
6. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
7. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
8. คา่รถขึน้พระธาตอุินทร์แขวน 
9. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
10. คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางคุ้มครองในวงเงินทา่นละ1,000,000บาทค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ200,000บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
*ลกูค้าทา่นใดสนใจ..ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมกบัทางบริษัได้* 
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น370บาท [ระยะเวลา5-7วนั] 
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น430บาท [ระยะเวลา8-10วนั]  
ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่16หรือน้อยกวา่75ปี 
[รักษาพยาบาล2ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง2แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต3ุล้านบาท] 
ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่16หรือมากกวา่75ปี 
[รักษาพยาบาล2ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง2แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต1ุ.5ล้านบาท] 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง(PASSPORT) 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิเช่นค่าอาหาร,ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ(มินิบาร์, น า้ดื่ม, บหุร่ี, เหล้า, เบียร์ฯลฯ), ค่าโทรศพัท์, 

ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง , ค่าน า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่าก าหนด ,ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการ
เดินทางเป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศพมา่ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งชาติและผู้ ถือเอกสารตา่งด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศ
พมา่มีคา่ธรรมเนียม1,600บาทตอ่ท่านและค่าบริการยื่นวีซ่า500บาทต่อท่านใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า5-7วนัท า
การยกเว้นหนงัสอืเดินทางไทยกมัพชูาลาวเวียดนามและฟิลปิปินส์ไมต้่องยื่นวีซา่ 

4. คา่ห้องพกัเดี่ยวตามอตัรา 
5. คา่น ากล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอเข้าวดั 
6. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรมซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
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7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (แล้วแตค่วามพงึพอใจในการบริการของมคัคเุทศก์) 
8. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถรวม1,500บาท/ท่าน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถงึผลประโยชน์ 

และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
 
หมายเหต ุ: ส าหรับผู้ เดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไป

ตา่งประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 
**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดาผ่าน

ท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนัซึ่งจะ
มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วนัที่  11 สงิหาคม 2558 ทัง้นีห้ากมกีารเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่น 

วีซ่าเข้าออกปกติอกีทางทวัร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศกึษาหรือท างานอยูต่า่งประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวซีา่ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านกั
หรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ให้กบัทางบริษัท
ด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้า
หนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ทา่นท่ีใสป่กหนงัสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 
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1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูุกเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย เต็มจ านวันคา่ทวัร์ 
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย เต็มจ านวันคา่ทวัร์ 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน
การเดินทางของทา่น  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม
ในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไม่ได้รับการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 
 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 
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2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่มี

อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิี่ไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสง่เอกสารก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 10 วนัท าการ 

-หนงัสอืเดินทาง (Passport)  
-ต้องมีอายกุารใช้งานเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง 
-หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าเหลอืส าหรับประทบัวีซา่อยา่งน้อย 4 หน้า 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสหีน้าตรงขนาด2 นิว้จ านวน 3 ใบ (ใช้รูปสพีืน้หลงัขาวเทา่นัน้ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน, สติ๊กเกอร์ใช้ไมไ่ด้)และ
กรุณาเขียนเบอร์ติดตอ่-อาชีพไว้ด้านหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตตา่งชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัให้แนบมา
ในเลม่พาสปอร์ตด้วย 

**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกนัการสญูหายหากแนบมาแล้วเกิดการสญูหายทาง
บริษัทจะไมรั่บผิดชอบในทกุกรณี ** 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเตมิได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเตมิ 
 

หมายเหตุ : 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


