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

ทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) lช้อปปิง้ตลาดสก๊อต l วดัพระหินอ่อน 
แถมฟรี!! จีเ้ทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก /ฟรีกระเช้าขึน้พระธุอินทร์แขวน 1 เที่ยว 

เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักก่ิง 
นมัสการพระสมณโคดมปางประทานพร   (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า) เสริมสิริมงคล 

บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า (พระธาตุอินทร์แขวน l เจดีย์ชเวดากอง l เจดีย์ชเวมอร์ดอร์) 

 

 

 

 

 

 

เดินทางธันวาคม 62– มีนาคม63 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1.กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวงับุเรงนอง-
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตุอินทร์แขวน 

วนัที่2. ตกับาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน-พระสมณโคดมปรางค์ประทานพร (องค์ใหญ่ที่สดุในประเทศพม่า)-พระไผเลื่อน-ผ่านชม(เจดีย์คู่)- 

หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่ น-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง 

วนัที่3. เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน า้)–ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)- พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี-ช้อปปิง้ตลาดสก๊อต-วดัพระหินอ่อน-ย่างกุ้ง
(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)                               

 
 

 

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 อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์  โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่า

ประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 
น าท่านสักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์(Shwe Maw Daw Pagoda)เจดีย์นีเ้ป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดีและ
นับเป็น1 ใน5 สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิของพม่าคนไทยนิยมเรียกว่า“พระธาตุมุเตา”ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าซ่ึงครัง้ก่อนเป็น
สถานท่ีประกอบพิธีศกัด์ิสิทธ์ิก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ในสมยัโบราณกาลไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่ารวมทัง้พระเจ้าบุเรง
นองด้วยและเม่ือครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยาทรงประทับอยู่ในหงสาวดีก็เคยเสด็จมานมัสการพระ
เจดีย์องค์นีย้งัเคยผ่านการพงัทลายจากแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่มาแล้วถึง4 ครัง้ท าให้ปลียอดของเจดีย์องค์นีห้กัพงัลงมาแต่ด้วยความ
ศรัทธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดีย์องค์นีจึ้งได้ท าการสร้างเจดีย์ชเวมอดอว์ขึน้มาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ด้วยความสงูถึง374 ฟุต (ตอนแรกที่
สร้างสูง70 ฟุต) นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่าส่วนปลียอดที่พังลงมาก็ได้ตัง้ไหว้ที่มุมหนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้
กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบันท่านจะได้นมัสการณจุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธ์ิและสามารถน าธูปไปค า้กับยอดของ
เจดีย์องค์ที่หกัลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค า้จุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองย่ิงขึน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านชมพระราชวังบุเรงนอง(Kamboza Thadi Palace)สร้างขึน้ในปีพ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครอง
และใช้ออกว่าราชการปีพ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรงซ่ึงพระราชวังเดิมนัน้เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เม่ือครัง้ยงัทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกันมีการค้นพบเสาและก าแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ในดินรัฐบาลพม่าจึงได้ท าการขุดค้น
และสร้างพระราชวังบุเรงนองขึน้มาใหม่โดยถอดแบบจากของเดิมซ่ึงพระต าหนักที่ประทบับรรทมสีทองเหลืองอร่ามที่ดูโดดเด่นชวน
มองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าและท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทัง้
ภายนอกและภายใน**วันที่ 10-20 เมษายนของทุกปี (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) พระราชวงัปิดไม่ให้เข้าชมปรับโปรแกรมไปยัง
สถานที่อื่นแทนตามความเหมาะสม*** 
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น าท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว(Shwe Tha Lyaung)เป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่ามีความยาว60 เมตรสูง17 
เมตรสร้างขึน้โดยพระเจ้ามิคทิปปะในพ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอ านาจมีพุทธลักษณะงดงามโดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระ
บาทต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกันด้านหลงัพระองค์มีภาพวาดที่สวยงามเม่ือครัง้ก่อนพระพุ ธรูป
องค์นีถู้กปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารกจนถึงปีพ.ศ. 2424 เม่ืออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่าจึงได้
พบพระนอนองค์นีจ้ากนัน้ในปีพ.ศ. 2491 หลงัพม่าได้รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่โดยทาสีและปิดทองใหม่จนกลายเป็น
พระพุทธรูปที่สวยงามในปัจจุบันอีกทัง้ยังสามารถเลือกซือ้ของฝากอาทิไม้แกะสลักไม้จันทร์หอมผ้าปักพืน้เมืองผ้าพิมพ์เป็นรูป
ต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลางวัน 
 
 
 

รับประทานอาหารกลางวนัณภตัตาคาร(กุ้งแม่น า้ย่างท่านละ1 ตัว) 
จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ3 ชั่วโมงระหว่างทางท่านจะเห็นแม่น า้สะโต
งซ่ึงเป็นแม่น า้ที่มีความสมัพนัธ์กับพระนเรศวรมหาราชพระองค์สามารถยิงพระแสงปืนข้ามน า้ที่กว้างใหญ่นีไ้ปต้องแม่ทพัพม่าจน
ได้รับชัยชนะจากนัน้น าท่านเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกขึน้บนภูเขาไจ้ก์โทเพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่พักระหว่างทางชมทัศนียภาพอัน
สวยงามสองข้างทาง (นั่งรถบรรทุกขึน้ไปจนถึงจุดบนสดุของภูเขาไจ้ก์โทที่เป็นที่ตัง้ของพระธาตุอินทร์แขวน) ***ในกรณีคณะทัวร์
เดินทางไม่ถึง15 ท่านส าหรับรถขึน้บนพระธาตุอินทร์แขวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใช้รถร่วมกับคณะอื่นซ่ืงอาจใช้เวลา
พอสมควร**** 
 
 
 
 
 
พิเศษ!!!! เพิ่มฟรี นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึน้พระธาตุอินทร์แขวน(1 เที่ยว) เพื่อบริการนักท่องเที่ยวขึน้ไปไหว้พระธาตุสะดวกสบายขึน้ ใช้
เวลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขึน้ไปถึงสถานีองค์พระธาตุ (ในกรณีที่กระเช้าปิดจะท าการนั่งรถขึน้ถึงจุดสูงสดุตามปกติและ
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ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้) 
น าท่านสกัการะ พระธาตุอินทร์แขวนหรือไจ้ก์ทิโย (Kyaikhtiyo)ค าว่า ไจ้ก์ทิโยในภาษามอญหมายความว่าหินรูปหวัฤๅษีโดยมี
ต านานเล่าขานกันในสมัยพุทธกาล พระธาตุอินทร์แขวนตัง้อยู่ที่เมืองไจ้ก์โถ่อ าเภอสะเทิมเขตรัฐมอญของประเทศพม่าเหนือ
ระดับน า้ทะเล 3,615 ฟุตลกัษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนคือมีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ตัง้อยู่บนหน้าผาสูงชัน
พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวพม่าต้องไปสกัการะ 

ค ่า 
 

รับประทานอาหารค ่าณภตัตาคารหรือห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
หลังอาหารค ่าเชิญท่านไปสักการะพระธาตุตามอัธยาศยันมัสการเทพทนัใจพระธาตุอินทร์แขวนซ่ึงเป็นนักพรตท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์
อีกแห่งหนึ่งท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืนถ้าจะสกัการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ย่ืนสู่พระเจดีย์ไจ้
เที่ยวควรเตรียมเสือ้กันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่มผ้าพนัคอเบาะรองนั่งเพราะพืน้ที่นั่งมีความเย็นมากพระเจดีย์องค์นีเ้ปิดตลอดคืน  
(แต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรับบุรุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา22.00น.) พระธาตุอินทร์แขวนนีเ้ป็นที่มาและแรงบนัดาลใจ

ของกวีซีไรส์ปีพุทธศกัราช2534 มาลาค าจนัทร์ที่แต่งวรรณกรรมเร่ือง“เจ้าจนัทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน” 

 
ที่พัก โรงแรมKYAIK HTO HOTELหรือYOE YOE LAY HOTEL 

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

 

เช้าตรู่ 

เชิญท่านตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน ( 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า) การตกับาตร ณ องค์พระธาตุอินทร์แขวน
เปรียบเสมือนได้ตัดบาตรกับองค์สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้า นับเป็นสิ่งอศัจรรย์ของโลก และเชิญสักการะสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิบนภูเขา
ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบๆองค์พระธาตุพิสจูน์ความมหศัจรรย์ว่าพระธาตุองค์นีต้ัง้อยู่ได้อย่างไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงมาการ
ท่ีก้อนหินสีทองวางหม่ินเหม่บนหน้าผามานานนับพนัปีโดยเฉพาะเม่ือมองจากด้านล่างขึน้ไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผาราว
กับพระอินทร์น าไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอศัจรรย์เจดีย์และท าบุญใส่บาตรพระสงฆ์ได้ที่บริเวณหน้าโรงแรมที่พกั 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้ให้ท่านได้เก็บสมัภาระแล้วออกเดินทางกลบัสู่หงสาวดีตามเส้นทางเดิม 
 
 
 
 
 
น าท่านสักการะ พระสมณโคดมปางประทานพร(องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า)เจ้าของเหมืองหยกและผู้ มีจิตศรัทธาชาว
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เมียร์มาร์ได้ช่วยกันสร้างขึน้ในพุทธลกัษณะพระองค์ทรงมีอายุ 80 พรรษาพระพุทธรูปองค์นีเ้ร่ิมสร้างขึน้เม่ือปีค.ศ.2016 แล้วเสร็จ
เม่ือปี2019 มีความสงู 255 ฟุต 6 นิว้ภายในองค์พระนัน้แบ่งออกเป็น18 ชัน้ปัจจุบันนีเ้ปิดให้ชมเพียงแค่ 1 ชัน้ใช้งบประมาณในการ
สร้างประมาณ  20 ล้านบาทภายในองค์พระพุทธรูปประดิษฐ์สถานเร่ืองราวเก่ียวกับพุทธประวติัและอญัมณีแก้วแหวนเงินทองที่ผู้
มีจิตศรัทธาได้น ามาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นจ านวนมากมาย 
น าท่านสักการะพระไฝเลื่อนหรือไจ้ท์ปอลอ(Kyaikpawlaw) เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า2,000 ปีโดยมีเร่ืองเล่ากันว่าเป็น
พระพุทธรูปที่ลอยน า้มาติดอยู่ใกล้ๆวดัจากนัน้ชาวพม่าได้เอาพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ที่วัดแล้วปิดทององค์พระทัง้องค์ต่อมา
ในต าแหน่งที่หางคิว้ได้มีจุดๆเหมือนไฝเกิดขึน้จะปิดทองก่ีครัง้ก็ยังเกิดเป็นจุดด าๆอยู่ตลอดทางวดัจึงไม่ได้ปิดทองตรงที่ต าแหน่งไฝ
อีกเลยจึงเรียกพระองค์นีกั้นว่าพระไฝเลื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระหว่างทางผ่านชม เจดีย์สองพี่น้ององค์เจดีย์คู่ 2 องค์ ตามต านานเช่ือว่าสถานที่แห่งนี ้เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงหลัง
น า้ทกัษิโณทกประกาศอิสรภาพจากหงสาวดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนัณภตัตาคาร (กุ้งแม่น า้ย่างท่านละ1 ตวั) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนัน้น าท่านชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Pagoda)ซ่ึงมีอายุมากกว่า500 ปีเป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่มีลกัษณะเป็น
พระพุทธรูปปางประทบันั่งโดยรอบทัง้4 ทิศที่มีความงดงามเป็นเอกของศิลปะแบบมอญประกอบด้วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), 
พระโกนาคม (ทิศใต้), พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับ
พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศซ่ึงมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งได้เกิดพังทลายและได้
มีการบูรณะใหม่ท าให้พระพุทธรูปองค์นีมี้ลกัษณะสวยงามแตกต่างไปจากองค์อื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสกัการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าเป็นเจดีย์ทองค าที่งดงามตัง้
เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้งมีความสงู109 เมตรประดับด้วยเพชร544 เม็ดทับทิมนิลและบุษราคมัอีก2,317 เม็ดมหาเจดีย์ชเว
ดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่น า้หนักถึง1,100 กิโลกรัมโดยช่างชาวพม่าจะใช้ทองค าแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบว่ากันว่าทองค า
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ที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนีม้ากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกรอบๆ
ฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆนับร้อยองค์มีซุ้มประตูสี่ด้านยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและ
พลอยมากมายภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจ านวน8 เส้นเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย
และยงัเป็น1 ใน5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่าซ่ึงมีทัง้ผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติพากันสักการะทัง้กลางวนัและกลางคืนอย่าง
ไม่ขาดสายณที่แห่งนีมี้สถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท าเป็นศาลาโถงครอบด้วย
หลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชัน้ๆที่เรียกว่าพยาธาตุรายรอบองค์พระเจดีย์ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับให้ประชาชนมาก
ราบไหว้บูชา 
 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

 
ค าสวดบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

เป็นพระธาตุประจ าคนเกิดปีมะเมีย (ม้า) มีค าสวดบูชาดงันี ้
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชิญท่านขอแม่ยักษ์ชาวพม่าเช่ือว่าแม่ยักษ์จะช่วยในการตดักรรมจากเจ้ากรรมนายเวรให้ชีวิตของคุณมีแต่ดีขึน้เร่ือยๆหากก าลงัมี
ทุกข์และหาหนทางไม่ออกสามารถไหว้ขอพรจะแม่ยักษ์ให้ช่วยบันดาลให้สิ่งร้ ายๆออกไปจากชีวิตขอให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา
นอกจากนีย้งัเช่ือกันว่าแม่ยกัษ์ยงัช่วยเร่ืองความมีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นที่รู้จกัในหน้าที่การงานโดยการมาขอพรจากแม่ยักษ์ของถวาย
จะเป็นบุหร่ีมาคนพม่าเช่ือว่าแม่ยกัษ์ท่านจะชอบบุหร่ีสามารถเตรียมบุหร่ีมาไหว้แล้วก็จุดขอพรปักไว้ตามที่จดัไว้ 

ค ่า รับประทานอาหารณภตัตาคาร 

พักที่ โรงแรมBest Western Green HillหรือSummit Parkviewหรือเทียบเท่าระดบั4 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 
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 น าท่านเดินทางสู่สิเรียมอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ40 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชั่วโมงถึงเมืองสิเรียมSyriam น าท่าน

ลงเรือไปชมเจดีย์เยเลพญา(Yele Paya)เจดีย์นีส้ร้างขึน้บนเกาะกลางน า้หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า“เจดีย์กลางน า้”น าท่าน
นมสัการพระพุทธรูปทรงเคร่ืองจักรพรรดิเก่าแก่ที่ประดิษฐานบนบัลลงัก์ไม้แกะสลักปิดทองค าเปลวที่งดงามมีอายุนับพนัปีซ่ึงเป็นที่
สกัการบูชาของชาวพม่าและชาวต่างชาติได้เวลาอนัสมควรลงเรือกลบัและต่อรถปรับอากาศเดินทางกลบัย่างกุ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนัณภตัตาคาร (เมนูพิเศษ! เป็ดปักก่ิงสลดักุ้งมงักร) 
 
 
 
 
 
 

 นมสัการเจดีย์โบตะทาวน์ (Botataung)ซ่ึงโบตะทาวน์แปลว่าเจดีย์นายทหาร1000นายได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นีแ้ละทรงน าพระ
เกศธาตุไว้1เส้นก่อนที่จะน าไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์ส าคัญอื่นๆเม่ือเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้
อย่างใกล้ชิดนอกจากนีย้ังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์คือพระพุธรูปทองค าประดิษฐานในวิหารด้านขวามือเป็นพระพุธ
รูปปางมารวิชัยที่มีลกัษณะงดงามย่ิงนักตามประวติัว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวงัมณัฑะเลย์ครัง้เม่ือพม่าตกเป็นอาณานิคม
อังกฤษในปีพ.ศ. 2428ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดียท าให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถล่ม
พระราชวังมณัฑะเลย์ต่อมาในปี2488พระพุทธรูปองค์นีถู้กจดัแสดงที่พิพิธภณัฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ตและด้านซ้ายมือจะเป็นรูป
ปัน้นัตโบโบยีหรือเทพทันใจซ่ึงชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชาด้วยที่เช่ือว่าเม่ืออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนา
ทนัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการสักการะเทพทันใจน าดอกไม้ผลไม้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อนกล้วยหรือผลไม้อื่นๆมาสักการะเทพทันใจซ่ึงท่านจะชอบมาก 
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(บริเวณวัดจะมีขาย) จากนัน้ก็ให้ท่านน าเงินเงินบาท (แบงค์20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของเทพทันใจ2 ใบไหว้ขอพรแล้วดึก
กลบัมา1 ใบเอามาเก็บไว้ 
น าท่านขอพรเทพกระซิบหรืออะมาดอว์เม๊ียะตามต านานเล่าว่าเป็นธิดาของพญานาคที่ศรัทธาในพุทธศาสนาจนสิน้ชีวิตไป
กลายเป็นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันโดยท่านสามารถกระซิบที่ข้างหูเบาๆห้ามให้คนอื่นได้ยินและน าน า้นมไปจ่อไว้ที่ปาก
บูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้และผลไม้ 
หลังจากนัน้น าท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Chauk Htat Gyi Pagoda)ซ่ึงเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและ
ดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่าที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่งอันล้วนเป็นม่ิงมงคลสูงสุดประกอบด้วยลายลักษณ
ธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล108 ประการพระบาทมีลักษณะซ้อนกันซ่ึง
แตกต่างกับศิลปะของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองที่ตลาดสก๊อตมาร์เก็ตซ่ึงสร้างเม่ือครัง้พม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษให้ท่าน
ได้เลือกชมและเลือกซือ้สินค้าที่ระลึกพืน้เมืองมากมายในราคาถูกเช่นไม้แกะสลักพระพุทธรูปไม้หอมแกะสลกัแป้งทานาคาผ้าปัก
พืน้เมืองเคร่ืองเงินไข่มกุและหยกพม่า(ตลาดสก๊อตปิดทุกวนัจนัทร์และเทศกาลวนัสงกรานต์) 
น าท่านชมวัดพระหินอ่อน(Kyauk Taw Gyee Pagoda)ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลกัจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในพม่า 
พระพทธรูปที่สลักจากหินขาวด้วยหินก้อนเดียวจากช่างฝีมือเมืองมัณฑะเลย์ปางประทับนั่งหันพระหัตถ์ออกจากพระองค์ซ่ึง
หมายถึงการไล่ศรัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
21.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่DD 4239 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
22.55 น. คณะเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพพร้อมด้วยความประทบัใจ 

อัตราค่าบริการ : พม่าต่อบุญเสริมบารมีย่างกุ้งหงสา 
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พระธาตุอินทร์แขวนสเิรียม 3 วัน 2 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 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 

10-12ม.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 

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

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

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

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

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท หรือ ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวนในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต ่ากว่า 10,000 บาทโดย

โอนเข้าบญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
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5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็น ต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชัน้นักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจ านวนวนัจ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินก าหนด) 
2. ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทาง20กก. 
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการพร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง 
5. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
8. ค่ารถขึน้พระธาตุอินทร์แขวน 
9. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ1,000,000บาทค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ200,000บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
*ลกูค้าท่านใดสนใจ..ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมกับทางบริษัได้* 
เบีย้ประกันเร่ิมต้น370บาท [ระยะเวลา5-7วนั] 
เบีย้ประกันเร่ิมต้น430บาท [ระยะเวลา8-10วนั]  
ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า16หรือน้อยกว่า75ปี 
[รักษาพยาบาล2ล้าน, รักษาต่อเนื่อง2แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ3ล้านบาท] 
ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า16หรือมากกว่า75ปี 
[รักษาพยาบาล2ล้าน, รักษาต่อเนื่อง2แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ1.5ล้านบาท] 
ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม7% 
 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร,ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ(มินิบาร์, น า้ด่ืม, บุหร่ี, เหล้า, เบียร์ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์, 

ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง , ค่าน า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่าก าหนด ,ค่า
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รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการ
เดินทางเป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องย่ืนวีซ่าเข้าประเทศ
พม่ามีค่าธรรมเนียม1,600บาทต่อท่านและค่าบริการย่ืนวีซ่า500บาทต่อท่านใช้ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่า5-7วันท า
การยกเว้นหนังสือเดินทางไทยกัมพูชาลาวเวียดนามและฟิลิปปินส์ไม่ต้องย่ืนวีซ่า 

4. ค่าห้องพกัเด่ียวตามอตัรา 
5. ค่าน ากล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอเข้าวดั 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของมคัคุเทศก์) 
8. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถรวม1,500บาท/ท่าน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้ เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 
**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาผ่าน

ท่าอากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วันซ่ึงจะ
มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 11 สงิหาคม 2558 ทัง้นีห้ากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่น 

วีซ่าเข้าออกปกติอีกทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก
หรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัท
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ด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้า
หนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่ มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจ านัวนค่าทวัร์  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจ านัวนค่าทวัร์ 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
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4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มี
อ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วนัท าการ 

-หนังสือเดินทาง (Passport)  
-ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 
-หนังสือเดินทางต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิว้จ านวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลังขาวเท่านัน้ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน, สต๊ิกเกอร์ใช้ไม่ได้)และ
กรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ด้านหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัให้แนบมา
ในเล่มพาสปอร์ตด้วย 

**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหายหากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ** 

 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
 

หมายเหตุ : 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


