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เดนิทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 63  
หงสาวดี | เจดียช์เวมอรด์อร ์l พระราชวงับุเรงนอง l พระธาตอิุนทรแ์ขวน 

พระนอนชเวตาเลยีว l เจดียไ์จ๊ปุ่ น l พระนอนตาหวาน l เจดียช์เวดากอง l เมืองสเิรยีม (เจดียก์ลางน า้)  
เจดียโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ / เทพกระซิบ) l ชอ้ปป้ิงตลาดสก๊อต   

แถมฟรี!! จีเ้ทพทนัใจ ผ่านพิธีปลุกเสก / ฟรีกระเช้าขึน้พระธุอินทรแ์ขวน 1 เที่ยว 

เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมงักร เป้ดปักก่ิง 

บชูา 3 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ (พระธาตอุนิทรแ์ขวน l เจดยีช์เวดากอง l เจดยีช์เวมอรด์อร ์) 

 

เร่ิมต้นเพยีง 10,999.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

 วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอรด์อร์-
พระราชวงับเุรงนอง-พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลียว-พระธาตอุินทรแ์ขวน 

 วนัท่ี 2. ตกับาตรกบัองคพ์ระธาตอุินทรแ์ขวน-พระสมณโคดม ปรางคป์ระทานพร (องคใ์หญ่ท่ีสดุในประเทศพม่า)-วดัไจค้ะวาย-ผ่าน
ชม(เจดียค์ู)่-หงสาวด-ีเจดียไ์จ๊ปุ่ น-ย่างกุง้-เจดียช์เวดากอง   

 วนัท่ี 3. เมืองสิเรียม (เจดียก์ลางน า้)–ย่างกุง้-เจดียโ์บตะทาวน ์(เทพทันใจ)- พระพทุธไสยาสนเ์จาทัตยี-วดังาทัตยี-ชอ้ปปิ้งตลาดส
ก๊อต-ย่างกุง้(สนามบนิมงิกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)                               

 
 
 
 

 

พม่า ไหว้พระ บุญดว่น ยา่งกุ้ง หงสา  
พระธาตุอนิทรแ์ขวน สิเรียม 3 วัน 2 คนื 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)-ย่างกุ้ง(สนามบนิมงิกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)
หงสาวด-ีเจดยีช์เวมอรด์อร-์พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว-พระ
ธาตุอินทรแ์ขวน 

04.00 น. พรอ้มกนั สนามบนิดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน  

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่ย่างกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เท่ียวบนิท่ี DD4230 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
07.35 น. เดนิทางถึง สนามบินมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาท้องถิ่นทีเ่มียนมาร์

ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 
 น าท่านสกัการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์(Shwe Maw Daw Pagoda) เจดียนี์เ้ป็นสญัลกัษณแ์ห่งความรุง่โรจนแ์ห่งหงสาวดี 

และนบัเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิข์องพมา่ คนไทยนิยมเรียกวา่ “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ 
ซึ่งครัง้ก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศกัดิส์ิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมยัโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริยม์อญ
หรือพมา่ รวมทัง้พระเจา้บเุรงนองดว้ย และเม่ือครัง้สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทับอยู่ใน
หงสาวด ีก็เคยเสดจ็มานมสัการพระเจดียอ์งคนี์ ้ยังเคยผ่านการพงัทลายจากแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถึง 4 ครัง้ ท าให้
ปลียอดของเจดียอ์งคนี์ห้ักพงัลงมา แต่ดว้ยความศรัทธาท่ีชาวเมืองมีต่อเจดียอ์งคนี์ ้ จึงไดท้  าการสรา้งเจดียช์เวมอดอว์
ขึน้มาใหมใ่นปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถึง 374 ฟตุ (ตอนแรกท่ีสรา้งสงู 70 ฟตุ) นับเป็นเจดียท่ี์สงูท่ีสดุในพม่า ส่วนปลียอด
ท่ีพงัลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท่ี้มมุหนึ่งขององคเ์จดียเ์พ่ือใหพ้ทุธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกับเจดียอ์งคปั์จจุบนั  ท่านจะ
ไดน้มสัการ ณ จดุอธิษฐานอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละสามารถน าธปูไปค า้กบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพ่ือเป็นสริมิงคล ซึ่งเปรียบ
เหมือนดั่งค  า้จนุชีวติใหเ้จรญิรุง่เรืองยิ่งขึน้ไป 

 

 
 จากนัน้น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง (Kamboza Thadi Palace) สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพ่ือใชเ้ป็นศนูยก์ลาง

ทางการปกครองและใชอ้อกวา่ราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมยัพระเจา้นันทบุเรง ซึ่งพระราชวงัเดิมนัน้เคยเป็นท่ีประทับของ
สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช เม่ือครัง้ยงัทรงพระเยาวแ์ละถกูจบัเป็นตวัประกนั มีการคน้พบเสาและก าแพงเดิมท่ีถูกฝังอยู่ใน
ดิน รฐับาลพม่าจึงไดท้ าการขุดคน้และสรา้งพระราชวงับุเรงนองขึน้มาใหม่  โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่งพระต าหนักท่ี
ประทบับรรทมสีทองเหลืองอรา่มท่ีดโูดดเดน่ชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า และทอ้งพระโรงท่ีใชอ้อกว่าการก็ดโูดด
เด่นดว้ยสถาปัตยกรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทัง้ภายนอกและภายใน  **วนัท่ี 10-20 เมษายนของทุกปี (เวลาอาจมีการ
เปล่ียนแปลง) พระราชวงัปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ปรบัโปรแกรมไปยงัสถานท่ีอ่ืนแทนตามความเหมาะสม*** 
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 น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว (Shwe Tha Lyaung) เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพมา่ มีความยาว 60 

เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มคิทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอ านาจ มีพทุธลกัษณะงดงาม โดยจะวาง
พระบาทเหล่ือมพระบาท ตา่งจากพระพทุธไสยาสนข์องไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองคมี์ภาพวาดท่ี
สวยงาม เม่ือครัง้ก่อนพระพธุรูปองคนี์ถ้กูปลอ่ยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 
เม่ือองักฤษสรา้งทางรถไฟสายพมา่ จึงไดพ้บพระนอนองคนี์ ้จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพมา่ไดร้บัเอกราชก็มีการ
บรูณปฏิสงัขรณใ์หม ่โดยทาสีและปิดทองใหม ่จนกลายเป็นพระพทุธรูปท่ีสวยงามในปัจจบุนั   อีกทัง้ยงัสามารถเลือกซือ้
ของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ไมจ้นัทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมือง ผา้พมิพเ์ป็นรูปต่างๆ 

 

 
กลางวัน 

 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุ้งแม่น ้าย่าง ท่านละ 1 ตัว) 

 จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่  คิมปนูแคม้ป์ (เชิงเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะเห็น
แมน่ า้สะโตง ซึ่งเป็นแมน่ า้ท่ีมีความสมัพนัธก์บัพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยิงพระแสงปืนขา้มน า้ท่ีกวา้งใหญ่นีไ้ป
ตอ้งแม่ทัพพม่า จนไดร้บัชัยชนะ จากนั้นน าท่านเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกขึน้บนภูเขาไจ้กโ์ท เพ่ือเดินทางสู่โรงแรมท่ีพัก 
ระหวา่งทางชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง  (นั่งรถบรรทกุขึน้ไปจนถึงจุดบนสดุของภูเขาไจก้โ์ท ท่ีเป็นท่ีตัง้ของพระ
ธาตอุินทรแ์ขวน) ***ในกรณีคณะทวัรเ์ดนิทางไมถ่ึง 15 ท่าน ส  าหรบัรถขึน้บนพระธาตอุินทรแ์ขวน ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ
ใชร้ถรว่มกบัคณะอ่ืน ซ่ืงอาจใชเ้วลาพอสมควร**** 

 

 
 พเิศษ!!!! เพิม่ฟรี นั่งกระเชา้ไฟฟา้ขึน้พระธาตอุินทรแ์ขวน(1 เท่ียว) เพ่ือบรกิารนกัท่องเท่ียวขึน้ไปไหวพ้ระธาตสุะดวกสบาย
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ขึน้ ใชเ้วลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขึน้ไปถึงสถานีองคพ์ระธาต ุ(ในกรณีท่ีกระเชา้ปิดจะท าการนั่งรถขึน้ถึงจุดสงูสดุ
ตามปกตแิละขอสงวนสทิธิไ์มมี่การคืนคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้) 

 

 
 น าท่านสกัการะ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือ ไจ้กท์โิย (Kyaikhtiyo) ค าวา่ ไจก้ท์ิโย ในภาษามอญ หมายความวา่ หินรูป

หวัฤๅษี โดยมีต านานเล่าขานกนัในสมยัพทุธกาล พระธาตอุินทรแ์ขวน ตัง้อยู่ท่ีเมืองไจก้โ์ถ่ อ  าเภอสะเทิม เขตรฐัมอญของ
ประเทศพมา่ เหนือระดบั น า้ทะเล 3,615 ฟตุ ลกัษณะเดน่ของพระธาตอุินทรแ์ขวนคือ มีลกัษณะเป็นกอ้นหินสีทองขนาด
ใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูชนั พระธาตอุินทรแ์ขวนนับเป็น 1ใน 5 มหาบชูาสถาน สิง่ศกัดิส์ทิธิท่ี์ชาวพม่าตอ้งไปสกัการะ 

ค ่า 
 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 หลงัอาหารค ่าเชิญท่านไปสกัการะพระธาต ุตามอธัยาศยั นมสัการ เทพทนัใจพระธาตอุินทรแ์ขวน ซึ่งเป็น นักพรตท่ีมีความ
ศกัดิส์ทิธอี์กแห่งหน่ึง ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะสกัการะกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียง
ท่ีย่ืนสูพ่ระเจดียไ์จเ้ท่ียว  ควรเตรียมเสือ้กันหนาว  หรือกันลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนั่งเพราะพืน้ท่ีนั่งมีความเย็น
มาก พระเจดียอ์งคนี์เ้ปิดตลอดคืน  (แต่ประตเูหล็กท่ีเปิดส าหรบับุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น.) พระ
ธาตอุินทรแ์ขวนนี ้เป็นท่ีมาและแรงบนัดาลใจของกวีซีไรส ์ปี พทุธศกัราช 2534 มาลา ค  าจนัทร ์ท่ีแตง่วรรณกรรม เร่ือง “เจา้

จนัทรผ์มหอม  นิราศพระธาตอุินทรแ์ขวน” 
 

 
ทีพั่ก โรงแรม  KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL 

วันที ่2 ตักบาตรกับองคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน-วัดไจ้คะวาย-พระสมณโคดม ปรางคป์ระทานพร 
(องคใ์หญ่ทีสุ่ดในประเทศพม่า-ผ่านชม(เจดยีคู่์)-หงสาวด-ีเจดยีไ์จ๊ปุ่ น-ย่างกุ้ง-เจดยีช์เว
ดากอง   

เช้าตรู่ เชิญท่านตกับาตรกบัองคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน ( 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่) การตกับาตร ณ องคพ์ระธาตุ
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อินทรแ์ขวนเปรียบเสมือนไดต้ดับาตรกับองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ นบัเป็นสิง่อศัจรรยข์องโลก  และเชิญสกัการะสิง่
ศกัดิส์ทิธิบ์นภเูขา ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบ ๆ องคพ์ระธาต ุพิสจูนค์วามมหศัจรรยว์่าพระธาตอุงคนี์ต้ัง้อยู่ไดอ้ย่างไร 
โดยไมล่ม้หรือหลน่ลงมาการท่ีกอ้นหินสีทองวางหมิน่เหมบ่นหนา้ผามานานนบัพนัปี โดยเฉพาะเม่ือมองจากดา้นลา่งขึน้ไป
ก็ดคูลา้ยกบัลอยอยู่เหนือหนา้ผา ราวกบัพระอินทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนบัเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์และท าบุญใสบ่าตร
พระสงฆไ์ดท่ี้บรเิวณหนา้โรงแรมท่ีพกั 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้ใหท้่านไดเ้ก็บสมัภาระแลว้ออกเดนิทางกลบัสู่ หงสาวด ีตามเสน้ทางเดมิ 
 น าท่านตกับาตรพระสงฆน์บัรอ้ยรูป ท่ี วัดไจ้คะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวน

มาก เม่ือถึงเวลาเพลจะมีพระสงฆ ์สามเณรเดนิแถวกนัเขา้สูห่อ้งฉนัเพล ระหวา่งนัน้ท่านสามารถน าสมดุ ปากกา ดินสอไป
บรจิาคท่ีวดัแห่งนีไ้ด ้ณ วดันีน้อกจากจะไดต้กับาตรแลว้ ทกุท่านสามารถถวายปัจจยั หรือ ถวายเขา้สาร 

 

 
 น าท่านสกัการะ พระสมณโคดม ปางประทานพร   (องคใ์หญ่ที่สุดในประเทศพม่า) เจา้ของเหมืองหยกและผูมี้จิต

ศรทัธาชาวเมียรม์ารไ์ดช้่วยกนัสรา้งขึน้ในพทุธลกัษณะพระองคท์รงมีอายุ 80 พรรษา พระพทุธรูปองคนี์เ้ริ่มสรา้งขึน้เม่ือปี 
ค.ศ.2016 แลว้เสรจ็เม่ือปี2019 มีความสงู 255 ฟตุ 6 นิว้ ภายในองคพ์ระนัน้แบง่ออกเป็น18 ชัน้ ปัจจุบนันีเ้ปิดใหช้มเพียง
แค ่1 ชัน้ ใชง้บประมาณในการสรา้งประมาณ  20 ลา้นบาท ภายในองคพ์ระพทุธรูปประดิษฐ์สถานเรื่องราวเก่ียวกับพทุธ
ประวตั ิและอญัมณี แกว้แหวน เงิน ทอง ท่ีผูมี้จิตศรทัธาไดน้ ามาถวายเพ่ือเป็นพทุธบชูาเป็นจ านวนมากมาย 

 

 
 ระหว่างทางผ่านชม เจดียส์องพี่น้อง  องคเ์จดียค์ู่ 2 องค ์ตามต านานเช่ือว่าสถานท่ีแห่งนี ้ เป็นสถานท่ี ท่ีสมเด็จพระ

นเรศวรทรงหลงัน า้ทกัษิโณทกประกาศอิสรภาพจากหงสาวด ี
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ า้ย่าง ท่านละ 1 ตวั) 
 จากนัน้น าท่านชม เจดยีไ์จ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Pagoda) ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพธุรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มี

ลกัษณะเป็นพระพทุธรูปปางประทบันั่งโดยรอบทัง้ 4 ทิศ ท่ีมีความงดงามเป็นเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระ
สมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต)้, พระกกสุนัโธ (ทิศตะวนัออก) และพระมหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) สรา้งโดย
ส่ีสาวพ่ีนอ้งท่ีอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง  และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมี
พระพทุธรูปองคห์นึ่งไดเ้กิดพงัทลายและไดมี้การบรูณะใหมท่ าใหพ้ระพทุธรูปองคนี์มี้ลกัษณะสวยงามแตกต่างไปจากองค์
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อ่ืนๆ 
  

 
 
 
 

 น าท่านสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดียท์องค าท่ี
งดงาม ตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสงู 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคมัอีก 
2,317 เมด็  มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่น  า้หนกัถึง 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพมา่ จะใชท้องค าแทต้ีเป็นแผ่น
ปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ ว่ากันว่าทองค าท่ีใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนีม้ากมายมหาศาลกว่าทองค าท่ี
เก็บอยู่ในธนาคารชาตอิงักฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มีซุม้ประตส่ีูดา้น 
ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตขุอง
พระพธุเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า ซึ่งมีทัง้ผูค้น
ชาวพมา่ และชาวตา่งชาตพิากันสกัการะทัง้กลางวนัและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ท่ีแห่งนีมี้สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม
อย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศท่ีท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั้นๆ  ท่ี
เรียกวา่ พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดีย ์ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 
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 วันเกิด อาทิตย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์

สัตวสั์ญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้าง 
มีงา 

ช้าง 
ไม่มีงา 

หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

 
 ค าสวดบูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจ าคนเกิดปีมะเมีย (มา้) มีค  าสวดบชูาดงันี ้
ชมพูทเีป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  
ฐัสสะต ิ ทุตยิัง  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ตะติยัง  กัสสะปัง  พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัส
สะต ิ  จะตุตถัง  โคตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ปัญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  
ธาตุโย อะหัง วันทามิทูระโต  ฯ 
 

 

 
 เชิญท่าน ขอแม่ยักษ ์ชาวพมา่เช่ือวา่แม่ยักษ์จะช่วยในการตดักรรมจากเจา้กรรมนายเวร ใหชี้วิตของคณุมีแต่ดีขึน้เรื่อยๆ 

หากก าลงัมีทกุขแ์ละหาหนทางไมอ่อก สามารถไหวข้อพรจะแมย่กัษใ์หช้่วยบนัดาลใหส้ิ่งรา้ยๆออกไปจากชีวิต ขอใหชี้วิตมี
แตส่ิง่ดีๆเขา้มา นอกจากนีย้งัเช่ือกนัวา่แมย่กัษย์งัช่วยเร่ืองความมีช่ือเสียงโดง่ดงั เป็นท่ีรูจ้กัในหนา้ท่ีการงาน โดยการมาขอ
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พรจากแมย่กัษ ์ของถวายจะเป็นบหุรี่มา คนพมา่เช่ือวา่แมย่กัษท์่านจะชอบบุหรี่ สามารถเตรียมบุหรี่มาไหวแ้ลว้ก็จุดขอพร
ปักไวต้ามท่ีจดัไว ้

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พักที ่ โรงแรม  Summit Parkview หรือ Wyne Hotel  หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว   
 

 
 

 
วันที ่3 เมอืงสิเรียม (เจดียก์ลางน ้า)–ย่างกุ้ง-เจดียโ์บตะทาวน ์(เทพทันใจ)- พระพุทธไสยาสน์

เจาทัตยี-วัดงาทัตยี-ช้อปป้ิงตลาดสก๊อต-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ
(สนามบนิดอนเมอืง) (DD4239 : 21.00-22.55)                               

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สิเรียม อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเมืองสิเรียม 

Syriam น าท่านลงเรือไป ชมเจดยีเ์ยเลพญา (Yele Paya) เจดียนี์ส้รา้งขึน้บนเกาะกลางน า้ หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา่ “เจดีย์

กลางน ้า”น าท่านนมสัการพระพทุธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิเก่าแก่ท่ีประดิษฐานบนบลัลงักไ์มแ้กะสลกัปิดทองค าเปลวท่ี
งดงาม มีอายุนับพันปี ซึ่งเป็นท่ีสกัการบูชาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ ไดเ้วลาอันสมควรลงเรือกลับและต่อรถปรับ
อากาศเดนิทางกลบัย่างกุง้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนพูเิศษ! เป็ดปักกิ่ง สลดักุง้มงักร) 
 

 
 นมสัการ เจดยีโ์บตะทาวน ์(Botataung)  ซึ่งโบตะทาวน ์แปลว่า เจดียน์ายทหาร 1000 นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บตะทาวนนี์ ้

และทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนท่ีจะน าไปบรรจุท่ีเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์ส  าคัญอ่ืนๆ เม่ือเดินเขา้ไปในเจดีย์
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ิด  นอกจากนีย้งัมีสิง่ท่ีน่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองค า 
ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามือ เป็นพระพธุรูปปางมารวิชัยท่ีมีลกัษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวตัิว่าเคยประดิษฐานอยู่ใน
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พระราชวงัมณัฑะเลย ์ครัง้เม่ือพมา่ตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคล่ือนยา้ยไปยังพิพิธภัณฑก์ัลป์กัตตาใน
อินเดีย ท าใหร้อดพน้จากระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรท่ีถล่มพระราชวงัมณัฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพทุธรูปองคนี์ถู้กจัด
แสดงท่ีพพิธิภณัฑว์กิตอเรียและแอลเบิรต์  และดา้นซา้ยมือจะเป็นรูปป้ันนัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ  ซึ่งชาวพม่ารวมถึง
ชาวไทยนิยมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยท่ีเช่ือวา่เม่ืออธิษฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 

 

 
 วธีิการสกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ่ื้นๆมาสกัการะเทพทันใจ ซึ่งท่านจะ

ชอบมาก (บรเิวณวดัจะมีขาย) จากนัน้ก็ใหท้่านน าเงินเงินบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสมื่อของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว้
ขอพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้

 

 
 น าท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเ์ม๊ียะ ตามต านานเล่าว่า เป็นธิดาของพญานาค ท่ีศรทัธาในพทุธศาสนา จน

สิน้ชีวิตไปกลายเป็นนัตท่ีชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ัน โดยท่านสามารถกระซิบท่ีขา้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอ่ืนไดย้ิน และน า
น า้นมไปจ่อไวท่ี้ปาก บชูาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

 

 
 หลงัจากนัน้น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Chauk Htat Gyi Pagoda) ซึ่งเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงาม
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ท่ีสุดและดวงตาสวยท่ีสุดของประเทศพม่า   ท่ีบริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง  อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด  
ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละองคใ์นบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 
ประการ พระบาทมีลกัษณะซอ้นกนัซึ่งแตกตา่งกบัศลิปะของไทย 

 

 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วัดงาทัตจ ี(Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพธุรูปองคใ์หญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวง

พอ่ท่ีสงูเท่าตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย ์เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วน
เครื่องประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายตา่งๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่อง
สมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑเลย)์ 

 

 
 จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองท่ี ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสรา้งเม่ือครัง้พม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศ

อังกฤษ ให้ท่านไดเ้ลือกชมและเลือกซือ้สินคา้ท่ีระลึกพืน้เมืองมากมายในราคาถูก  เช่น ไมแ้กะสลกั พระพทุธรูปไมห้อม
แกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์และเทศกาลวัน
สงกรานต)์ 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิมงิกาลาดง เพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
21.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เท่ียวบนิท่ี DD 4239 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
22.55 น. คณะเดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : พม่า ไหว้พระ บุญด่วน ย่างกุ้ง หงสา  
พระธาตุอนิทรแ์ขวน สเิรยีม 3 วัน 2 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ 
เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

วนัท่ี : 01-03 พฤษภาคม 63 12,999 12,999 12,999 3,500 

วนัท่ี : 08-10 พฤษภาคม 63 10,999 10,999 10,999 3,500 

วนัท่ี : 15-17 พฤษภาคม 63 10,999 10,999 10,999 3,500 

วนัท่ี : 22-24 พฤษภาคม 63 10,999 10,999 10,999 3,500 

วนัท่ี : 29-31 พฤษภาคม 63 10,999 10,999 10,999 3,500 

วนัท่ี : 05-07 มิถนุายน 63 10,999 10,999 10,999 3,500 

วนัท่ี : 12-14 มิถนุายน 63 10,999 10,999 10,999 3,500 

วนัท่ี : 19-21 มิถนุายน 63 10,999 10,999 10,999 3,500 

วนัท่ี : 26-28 มิถนุายน 63 10,999 10,999 10,999 3,500 
***ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อทา่น*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนี้รวม 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งท่ีมี 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.   คา่รถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบุในรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

1.1  ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ ต๋ัวเคร่ืองบนิ    

- กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  

- ในการเดนิทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นต่างท่ีสายการบนิ  
และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บเพิม่เตมิก่อนออกตั๋วโดยสาร  

       - การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบนิ  จะเป็นไปตามท่ีสายการบนิเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ตอ่ย่างใด  
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       - ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบนิภายในประเทศ  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯล่วงหนา้ทกุครัง้  เพ่ือ
ตรวจสอบวา่กรุ๊ปมีการออกเเดนิทางแน่นอนหรือไม ่ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบใดๆ หากกรุ๊ปไมส่ามารถเดนิทางได ้และ
ท่านไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2  ค่าทีพั่ก  ประเภทหอ้ง ละ 2-3  ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ โรงแรมทีพั่ก  
- เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งพกัคู ่

( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ท่าน (Triple)    อาจจะไมไ่ดอ้ยู่ในชัน้เดียวกนั หรือ อยู่ตดิกนั  
       -   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเตม็  

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปล่ียน หรือ ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  
1.3  ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

1.4  เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 

1.5  ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเคร่ืองบนิ) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6  ค่าประกันวนิาศภัยเคร่ืองบนิ ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กิโลกรมั   

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการ
บนิท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได ้(ท่านจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)   
         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ  

มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน  115 เซนตเิมตร หรือ  25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนตเิมตร (21.5 นิว้)  x 46 เซนตเิมตร (18 
นิว้)   
         - กรณีท่ีตอ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้  ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบส่วนตา่งของคา่ใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน 
(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่)   
        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบ กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 

1.6   ค่าประกันอุบัตเิหตุ  คุม้ครองระหวา่งการเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวติโดยอบุตัเิหต ุ   
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหต ุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์  
** ลกูคา้ท่านใด สนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้ 
เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]   **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือ เสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
1.7   ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1.  ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลพม่าประกาศยกเลกิวีซ่าใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกั
ระยะสัน้ในประเทศพมา่ไมเ่กิน 14 วนั   **ถา้กรณีทางรฐับาลพม่าประกาศใหก้ลบัมาใชวี้ซ่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายเพิม่ใน
การขอวีซ่าตามท่ีสถานทตูก าหนด) 
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2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ  อาทิเช่น คา่อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด  คา่โทรศพัท ์ คา่มนิิบารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบใุนรายการ  รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ 
ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่  ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระสว่นตา่ง
เพิม่ 

4.  ค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน   ซึ่งต้องช าระ ณ วันเดนิทางทีส่นามบนิต้นทาง  ส าหรบั
สว่นท่ีเพิ่มเตมิแก่หวัหนา้ทัวรท่ี์ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแตท่่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กบัความพงึพอใจในบรกิาร 

 

เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 

1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 

      1.1  กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36  ชม.  หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายัง
บริษัทฯ  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ตม็จ านวน 
โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธิ์ส  ารองท่ีนั่ง เม่ือมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 

    ***ส าหรับช่วงการเดนิทางทีต่ดิวันหยุดยาว หรือเทศกาล  มัดจ าทา่นละ 20,000 บาท ตามทีร่ะบุในรายการทัวรน้ั์น  
*** 
      1.2  กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 25 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากไมช่  าระตามท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมตั ิไม่มีเง่ือนไขใดๆ  และขออนญุาตใหส้ทิธิก์ารจองแก่ลกูคา้ท่านอ่ืนท่ีอยู่ล  าดบัถดัไป   
     1.3  เม่ือช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชือ่พนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้ง
ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ั่งผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส  าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการเดนิทางท่องเท่ียวท
รปิใด  วนัท่ีใดไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส  าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ
คา่เสียหายอนัเกิดจากความผดิพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกลุ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ 

**  กรุณาตรวจสอบหนงัสือเดนิทาง ( Passport) ของผูเ้ดนิทาง  : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดนิทางไป-กลกัมากกวา่ 6 
เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษวา่งอย่างต  ่า  2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

                **  การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของ
ทาง บรษัิท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รฐับาล
ประกาศ  ในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท  
 **  กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพ่ือผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของท่าน 
เน่ืองจากเม่ือท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมดัจ าบางส่วนแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขการบริการและขอ้ตกลง
ตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดนิทางนัน้ๆ 

   
4.  เงือ่นไขการยกเลิก 

กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเล่ือนการเดนิทาง  นกัท่องเท่ียวหรือตวัแทน
จ าหน่าย(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลกิท่ีบรษัิท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือเป็นการ
แจง้ยกเลกิกบัทางบรษัิทอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบรษัิทไม่ขอรบัยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ)กรณี
นกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บรกิารคืน นกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบรษัิท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินคา่บรกิารคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชีธนาคารท่ี
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ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บรกิาร ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเทีย่วและ

มัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563”  ดงันี ้

4.1 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดนิทาง  (ไมน่บัวนัเดนิทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 100  ของคา่บรกิารท่ีช  าระแลว้ 

4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนัก่อนเดนิทาง  (ไมน่บัวนัเดนิทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 

** การจ่ายเงนิคนืแก่นกัทอ่งเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซึ่งมกีารหกัเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบริษทัมีคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่าย
จริงเพือ่การเตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเคร่ืองบนิ   การจองทีพ่กั   และ ค่าใชจ้่ายทีจ่  าเป็นอื่นๆ  
เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดนิทางกบักรุ๊ปท่ีออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมีการกา
รนัตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบนิและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์
ทัง้หมดท่ีช าระแลว้ ไมว่่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมาย  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์
ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท า
การของทางบรษัิท 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดนิทางทีบ่ริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัท
ยนิดคีืนเงนิค่าบริการตามทีลู่กค้าได้ช าระมาแล้ว เตม็จ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดนิทาง    
โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวรท์ุกคร้ัง เพือ่ประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 

4.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบ ุไวใ้น
รายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 ** ส าคญั !!  บริษทัท าธุรกิจเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นบัสนนุใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศพมา่โดยผิดกฎหมายและ
ใน 

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและพมา่ ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้ง
ผา่นการ 

ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้ **  
4.7 เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถือวา่

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหตุ : 
1. จ านวนผู ้เดนิทางตอ้งมีข้ันต า่ 10 ท่านขึน้ไปตอ่กรุ๊ป มฉิะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดนิทางและเล่ือน

การเดนิทางไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดนิทางทกุท่านยินดีท่ีจะช าระ
คา่บรกิารเพิม่เพ่ือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป  

2.  ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 

3.     บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 

4.     บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ โรคระบาด , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 
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5.  บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการ
โจรกรรมและ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

        6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆทัง้หมด  
        7.    บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง สาย
การบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุล (เยน) โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้  
        8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ์ในการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเคร่ืองบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิคา่ประกันภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ 
        9.    การบรกิารของรถบสัน าเท่ียวพม่า ตามกฏหมายประเทศพม่า สามารถใหบ้รกิารวนัละ  8 ชั่วโมง  โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของ
สภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวเป็นส าคญั  

       10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบรษัิท ไมมี่อ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตมี่เอกสารลงนาม
โดยผูมี้ อ  านาจของบรษัิทก ากบัเท่านัน้ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศพม่าให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศพม่าใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศพม่าไมเ่กิน 14 วนั ดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มี
คณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศพมา่ 

** เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครื่องบนิขาออก จากประเทศพมา่   
2. เอกสารช่ือโรงแรมท่ีพกัตลอดการเดนิทาง  

( ทัง้ 2 อย่าง ทางบรษัิทจะเป็นผูจ้ดัเตรียมใหก้บัลกูคา้ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของพมา่ 
อีกครัง้)  

3.สิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศพมา่ (เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
4.ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศพมา่ (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) และก าหนดการ
เดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศพมา่ 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประพม่า (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศพม่าตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1.หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  นบัถึงวนัเดนิทางกลบั 

2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศพม่าจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพ่ือการพ านกัระยะสัน้  

3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศพม่า จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 

4.เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศพมา่ หรือมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
และไม่เขา้ข่ายคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กิน 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุ
ชิน้ ไมเ่กิน 1,000 มลิลลิิตร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก 
ณ  จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุัณฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญ่ และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี
โหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  
3.  ประเทศพมา่ มีกฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ไส้
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัโรคตดิตอ่ท่ีจะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 

 
 


