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หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวงับเุรงนอง l พระธาตอุินทร์แขวน  
พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่ น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน า้) 

เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทนัใจ / เทพกระซิบ) l ช้อปปิง้ตลาดสก๊อต l วดัพระหินอ่อน  

แถมฟรี!! จีเ้ทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก เมนูพเิศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักกิ่ง  

เดนิทาง สิงหาคม – กันยายน 62  



นมัสการพระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า) เสริมสิริมงคล 

บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า (พระธาตุอินทร์แขวน l เจดีย์ชเวดากอง l เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 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 านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางให้กบัทกุท่าน 

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

ประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) 
น าท่านสกัการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwe Maw Daw Pagoda) เจดีย์นีเ้ป็นสญัลกัษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และ
นบัเป็น 1 ใน 5 ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจ้า ซึง่ครัง้ก่อน
เป็นสถานท่ีประกอบพิธีศกัดิ์สิทธ์ิ ก่อนออกศกึของบรูพกษัตริย์ ในสมยัโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทัง้พระ
เจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมา
นมสัการพระเจดีย์องค์นี ้ยงัเคยผ่านการพงัทลายจากแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่มาแล้วถึง 4 ครัง้ ท าให้ปลียอดของเจดีย์องค์นีห้กัพงัลง
มา แต่ด้วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดีย์องค์นี  ้จึงได้ท าการสร้างเจดีย์ชเวมอดอว์ขึน้มาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ด้วยความสงูถึง 
374 ฟตุ (ตอนแรกที่สร้างสงู 70 ฟตุ) นบัเป็นเจดีย์ที่สงูที่สดุในพม่า ส่วนปลียอดที่พงัลงมาก็ได้ตัง้ไหว้ที่มมุหนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให้
พทุธศาสนิกชนได้กราบไหว้บชูาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจบุนั  ท่านจะได้นมสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัดิ์สิทธ์ิและสามารถน าธูป
ไปค า้กบัยอดของเจดีย์องค์ที่หกัลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซึง่เปรียบเหมือนดัง่ค า้จนุชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้ไป 

เร่ิมต้นเพียง 9,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที ่1. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวงับเุรงนอง-
พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตอุินทร์แขวน 

วนัท่ี 2. ตกับาตรกบัองค์พระธาตอุินทร์แขวน-พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร (องค์ใหญ่ที่สดุในประเทศพม่า)-พระไผเล่ือน-ผ่านชม(เจดีย์คู่)- 

หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่ น-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง   

วนัท่ี 3. เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน า้)–ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทนัใจ)- พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี-ช้อปปิง้ตลาดสก๊อต-วดัพระหินอ่อน-ย่างกุ้ง
(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)                               

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง (Kamboza Thadi Palace) สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการ
ปกครองและใช้ออกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมนัน้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช เมื่อครัง้ยงัทรงพระเยาว์และถูกจบัเป็นตวัประกนั มีการค้นพบเสาและก าแพงเดิมที่ถกูฝังอยู่ในดิน รัฐบาลพม่าจึง
ได้ท าการขุดค้นและสร้างพระราชวงับุเรงนองขึน้มาใหม่  โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่งพระต าหนักที่ประทับบรรทมสีทองเหลือง
อร่ามที่ดูโดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า และท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมพม่าสี
ทองเหลืองอร่ามทัง้ภายนอกและภายใน 

 **วนัท่ี 10-20 เมษายนของทกุปี (เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง) พระราชวงัปิดไม่ให้เข้าชม ปรับโปรแกรมไปยงัสถานท่ีอื่นแทนตาม
ความเหมาะสม*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwe Tha Lyaung) เป็นที่เคารพนบัถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สงู 
17 เมตร สร้างขึน้โดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอ านาจ มีพทุธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือม
พระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลงัพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครัง้ก่อนพระ
พุธรูปองค์นีถู้กปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสาย
พม่า จึงได้พบพระนอนองค์นี ้จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพม่าได้รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสงัขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ 
จนกลายเป็นพระพทุธรูปที่สวยงามในปัจจุบนั   อีกทัง้ยงัสามารถเลือกซือ้ของฝาก อาทิ ไม้แกะสลกั ไม้จนัทร์หอม  ผ้าปักพืน้เมือง 
ผ้าพิมพ์เป็นรูปต่างๆ 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลางวนั 
 
 
 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุ้งแม่น า้ย่าง ท่านละ 1 ตัว) 
จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่  คิมปนูแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ระหว่างทางท่านจะเห็นแม่น า้สะ
โตง ซึ่งเป็นแม่น า้ที่มีความสมัพนัธ์กับพระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปืนข้ามน า้ที่กว้างใหญ่นีไ้ปต้องแม่ทพัพม่า 
จนได้รับชยัชนะ จากนัน้น าท่านเปล่ียนรถเป็นรถบรรทกุขึน้บนภเูขาไจ้ก์โท เพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่พกั ระหว่างทางชมทศันียภาพอนั
สวยงามสองข้างทาง  (นัง่รถบรรทุกขึน้ไปจนถึงจุดบนสดุของภูเขาไจ้ก์โท ที่เป็นท่ีตัง้ของพระธาตุอินทร์แขวน) ***ในกรณีคณะทวัร์
เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ส าหรับรถขึน้บนพระธาตุอินทร์แขวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใช้รถร่วมกับคณะอื่น ซื่งอาจใช้เวลา
พอสมควร**** 
น าท่านสกัการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้ก์ทโิย (Kyaikhtiyo) ค าว่า ไจ้ก์ทิโย ในภาษามอญ หมายความว่า หินรูปหวัฤๅษี 
โดยมีต านานเล่าขานกันในสมัยพุทธกาล พระธาตุอินทร์แขวน ตัง้อยู่ที่เมืองไจ้ก์โถ่ อ าเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า 
เหนือระดบั น า้ทะเล 3,615 ฟตุ ลกัษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนคือ มีลกัษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหน้าผา
สงูชนั พระธาตอุินทร์แขวนนบัเป็น 1ใน 5 มหาบชูาสถาน ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิท่ีชาวพม่าต้องไปสกัการะ  

ค ่า 
 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
หลงัอาหารค ่าเชิญท่านไปสกัการะพระธาตุ ตามอธัยาศยั นมสัการ เทพทนัใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็น นกัพรตท่ีมีความศกัดิ์

สิทธ์อีกแห่งหนึ่ง ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสกัการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระ
เจดีย์ไจ้เที่ยว  ควรเตรียมเสือ้กนัหนาว  หรือกนัลม หรือผ้าห่ม ผ้าพนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพืน้ท่ีนัง่มีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี ้
เปิดตลอดคืน  (แต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรับบุรุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00น.) พระธาตุอินทร์แขวนนี ้เป็นที่มา
และแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรม เร่ือง “เจ้าจันทร์ผมหอม  นิราศพระธาตุ

อินทร์แขวน” 

 
ที่พกั โรงแรม  KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL 

 
 

 



วันท่ี 2 
ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน-พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร (องค์ใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศพม่า)-พระไผเลื่อน-ผ่านชม(เจดีย์คู่ )-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่ น-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง   

 

เช้าตรู่ 

เชิญท่านตกับาตรกบัองค์พระธาตุอนิทร์แขวน ( 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่) การตกับาตร ณ องค์พระธาตอุินทร์แขวน
เปรียบเสมือนได้ตดับาตรกับองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า นบัเป็นส่ิงอศัจรรย์ของโลก  และเชิญสกัการะส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิบนภเูขา 
ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบ ๆ องค์พระธาต ุพิสจูน์ความมหศัจรรย์ว่าพระธาตอุงค์นีต้ัง้อยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา
การท่ีก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหมบ่นหน้าผามานานนบัพนัปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึน้ไปก็ดคูล้ายกบัลอยอยู่เหนือหน้าผา 
ราวกบัพระอินทร์น าไปแขวนไว้กลางอากาศนบัเป็นอศัจรรย์เจดีย์ และท าบญุใส่บาตรพระสงฆ์ได้ที่บริเวณหน้าโรงแรมที่พกั 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้ให้ท่านได้เก็บสมัภาระแล้วออกเดินทางกลบัสู่ หงสาวดี ตามเส้นทางเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสกัการะ พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร   (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า) เจ้าของเหมืองหยกและผู้มีจิตศรัทธา
ชาวเมียร์มาร์ได้ช่วยกันสร้างขึน้ในพทุธลกัษณะพระองค์ทรงมีอาย ุ80 พรรษา พระพทุธรูปองค์นีเ้ร่ิมสร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ.2016 แล้ว
เสร็จเมื่อปี2019 มีความสูง 255 ฟุต 6 นิว้ ภายในองค์พระนัน้แบ่งออกเป็น18 ชัน้ ปัจจุบันนี เ้ปิดให้ชมเพียงแค่  1 ชัน้ ใช้
งบประมาณในการสร้างประมาณ  20 ล้านบาท ภายในองค์พระพุทธรูปประดิษฐ์สถานเร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธประวตัิ และอญัมณี 
แก้วแหวน เงิน ทอง ที่ผู้มีจิตศรัทธาได้น ามาถวายเพื่อเป็นพทุธบชูาเป็นจ านวนมากมาย 
น าท่านสกัการะ พระไฝเลื่อน หรือ ไจ้ท์ปอลอ(Kyaikpawlaw) เป็นพระพทุธรูปท่ีมีอายมุากกวา่ 2,000 ปี โดยมีเร่ืองเล่ากนัว่าเป็น
พระพทุธรูปท่ีลอยน า้มาติดอยู่ใกล้ๆวดั จากนัน้ชาวพม่าได้เอาพระพทุธรูปมาประดิษฐานไว้ที่วดัแล้วปิดทององค์พระทัง้องค์ ต่อมา
ในต าแหน่งที่หางคิว้ได้มีจดุๆเหมือนไฝเกิดขึน้ จะปิดทองก่ีครัง้ก็ยงัเกิดเป็นจดุด าๆอยู่ตลอด ทางวดัจึงไม่ได้ปิดทองตรงที่ต าแหน่ง
ไฝอีกเลย จึงเรียกพระองค์นีก้นัว่า พระไฝเล่ือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระหว่างทางผ่านชม เจดีย์สองพี่น้อง (Myat San Nyi Naung) องค์เจดีย์คู่ 2 องค์ ตามต านานเชื่อว่าสถานท่ีแห่งนี ้เป็นสถานท่ี ที่

 

 



สมเด็จพระนเรศวรทรงหลงัน า้ทกัษิโณทกประกาศอิสรภาพจากหงสาวดี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุ้งแม่น า้ย่าง ท่านละ 1 ตวั) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนัน้น าท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Pagoda) ซึ่งมีอายมุากกว่า 500 ปี เป็นพระพธุรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ มีลกัษณะ
เป็นพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทัง้ 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็นเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ด้วยพระสมณะโคดม (ทิศ
เหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต้), พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยส่ีสาวพี่น้องที่อุทิศตน
ให้กบัพระพทุธศาสนาสร้างพระพทุธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกบับรุุษเพศ ซึง่มพีระพทุธรูปองค์หนึ่งได้เกิดพงัทลาย
และได้มีการบรูณะใหม่ท าให้พระพทุธรูปองค์นีม้ีลกัษณะสวยงามแตกต่างไปจากองค์อื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสกัการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองค าที่งดงาม 
ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองยา่งกุ้ง มีความสงู 109 เมตร ประดบัด้วยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบษุราคมัอีก 2,317 เม็ด  มหา
เจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่น า้หนกัถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองค าแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่า
กนัว่าทองค าที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดย์ีแห่งนีม้ากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ในธนาคารชาตอิงักฤษเสีย
อีก  รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นบัร้อยองค์ มีซุ้มประตูส่ีด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วย
เพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจ านวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจ าปี
เกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า ซึ่งมีทัง้ผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสกัการะทัง้กลางวนั
และกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนีม้ีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอศัจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท าเป็น
ศาลาโถงครอบด้วยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชัน้ๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธาน
ส าหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บชูา 
 

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

 
ค าสวดบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจ าคนเกดิปีมะเมีย (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 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
เชิญท่าน ขอพระแม่ยักษ์ คนพม่าเชื่อว่าแม่ยกัษ์จะช่วยในการตดักรรมจากเจ้ากรรมนายเวร ให้ชีวิตของคุณมีแต่ดีขึน้เร่ือยๆ หาก
ก าลงัมีทุกข์และหาหนทางไม่ออก สามารถไหว้ขอพรจะแม่ยกัษ์ให้ช่วยบนัดาลให้ส่ิงร้ายๆออกไปจากชีวิต ขอให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้า
มา นอกจากนีย้งัเชื่อกนัวา่แมย่กัษ์ยงัช่วยเร่ืองความมีชื่อเสียงโด่งดงั เป็นท่ีรู้จกัในหน้าที่การงาน โดยการมาขอพรจากแม่ยกัษ์ ของ
ถวายจะเป็นบหุร่ีมา คนพม่าเชื่อว่าแม่ยกัษ์ท่านจะชอบบหุร่ี สามารถเตรียมบหุร่ีมาไหว้แล้วก็จดุขอพรปักไว้ตามที่จดัไว้ 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

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

วันท่ี 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 าท่านเดินทางสู่ สิเรียม อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ถึงเมืองสิเรียม Syriam น า

ท่านลงเรือไป ชมเจดีย์เยเลพญา (Yele Paya) เจดีย์นีส้ร้างขึน้บนเกาะกลางน า้ หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า “เจดีย์กลางน า้”น าท่าน
นมสัการพระพทุธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิเก่าแก่ที่ประดิษฐานบนบลัลงัก์ไม้แกะสลกัปิดทองค าเปลวที่งดงาม มีอายนุบัพนัปี ซึง่เป็น
ที่สกัการบชูาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ ได้เวลาอนัสมควรลงเรือกลบัและต่อรถปรับอากาศเดินทางกลบัย่างกุ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนพูิเศษ! เป็ดปักกิ่ง สลดักุ้งมงักร) 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 นมสัการ เจดีย์โบตะทาวน์ (Botataung)  ซึง่โบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นีแ้ละทรง

น าพระเกศธาต ุไว้ 1 เส้น ก่อนท่ีจะน าไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์ส าคญัอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระ
เกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด  นอกจากนีย้งัมีส่ิงที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารด้าน
ขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชยัที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวตัิว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวงัมณัฑะเลย์ ครัง้เมื่อ
พม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคล่ือนย้ายไปยงัพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ท าให้รอดพ้นจากระเบิดของ
ฝ่ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นีถู้กจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  
และด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปัน้นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ  ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่อ
อธิษฐานส่ิงใดแล้วจะสมปรารถนาทนัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการสกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสกัการะเทพทนัใจ ซึง่ท่านจะชอบมาก 
(บริเวณวัดจะมีขาย) จากนัน้ก็ให้ท่านน าเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึก
กลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว้ 
น าท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามต านานเล่าว่า เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพทุธศาสนา จนสิน้ชีวิตไป
กลายเป็นนตัที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั โดยท่านสามารถกระซิบท่ีข้างหูเบาๆ ห้ามให้คนอื่นได้ยิน และน าน า้นมไปจ่อไว้ที่ปาก 
บชูาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 
หลงัจากนัน้น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Chauk Htat Gyi Pagoda) ซึง่เป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามที่สดุและ
ดวงตาสวยที่สดุของประเทศพม่า  ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพส่ิง อนัล้วนเป็นมิ่งมงคลสงูสดุ  ประกอบด้วยลายลกัษณ
ธรรมจกัรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอฎัจตุรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซ้อนกันซึ่ง
แตกต่างกบัศิลปะของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึง่สร้างเมื่อครัง้พม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ ให้

 

 



ท่านได้เลือกชมและเลือกซือ้สินค้าที่ระลกึพืน้เมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลกั พระพทุธรูปไม้หอมแกะสลกั แป้งทานาคา 
ผ้าปักพืน้เมือง เคร่ืองเงิน ไข่มกุ และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทกุวนัจนัทร์และเทศกาลวนัสงกรานต์) 
น าท่านชม วัดพระหนิอ่อน  (Kyauk Taw Gyee Pagoda)  ซึง่เป็นพระพทุธรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่ที่สดุในพม่า 
พระพทธรูปที่สลักจากหินขาวด้วยหินก้อนเดียวจากช่างฝีมือเมืองมัณฑะเลย์  ปางประทับนั่งหันพระหัตถ์ออกจากพระองค์ ซึ่ง
หมายถึงการไล่ศรัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง  
 
 
 
 
 
 
 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
21.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
22.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 

  
 

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

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

30 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 

31 ส.ค. 62 - 02 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 

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

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

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

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

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

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

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

28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 

04 ต.ค. 62 – 06 ต.ค.62 10,999 10,999 10,999 3,500 

 



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

13 ต.ค. 62 – 15 ต.ค.62 11,999 11,999 11,999 3,500 

18 ต.ค. 62 – 20 ต.ค.62 10,999 10,999 10,999 3,500 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หรือ ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต ่ากว่า 10,000 บาท 

โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็น ต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

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

อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจ านวนวนัจ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินก าหนด) 
2. ค่าน า้หนกักระเป๋าเดินทาง 20 กก. 
3. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง 
5. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า  
6. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
7. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
8. ค่ารถขึน้พระธาตอุินทร์แขวน  
9. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  



*ลกูค้าทา่นใดสนใจ..ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมกบัทางบริษัได้*  
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหตุ 3 ล้านบาท] 
ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิเช่นค่าอาหาร,ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ (มินิบาร์, น า้ดื่ม, บุหร่ี, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศพัท์ , 

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

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าส าหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศ
พม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 
วนัท าการ ยกเว้น หนงัสือเดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า 

4. ค่าห้องพกัเดี่ยวตามอตัรา 
5. ค่าน ากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวดั 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของมคัคเุทศก์) 
8. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
9. ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทปิพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

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

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 
**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา ผ่าน

ท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซึ่ง
จะมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วนัที่ 11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมกีารเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่น 

วีซ่าเข้าออกปกติอกีทางทวัร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 



ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวซี่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านกั
หรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเ ล่มเก่า ให้กับทางบริษัท
ด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้า
หนงัสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

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

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

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

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



6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม
ในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

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

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่มี

อ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วนัท าการ 

-หนงัสือเดินทาง (Passport)  
-ต้องมีอายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
-หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้)
และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ด้านหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัให้แนบมา
ในเล่มพาสปอร์ตด้วย 

**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสญูหายทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทกุกรณี ** 

 
 



เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
 

หมายเหตุ : 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์พม่า กับ ไทยฟลาย ทราเวล จ ากัด จากนั้น เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั  

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 

 

https://www.thaifly.com/ทัวร์พม่า-แพคเกจทัวร์พม่า-Myanmar-Tour
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