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เดนิทาง มนีาคม – มิถุนายน 63  
หงสาวดี | เจดียช์เวมอรด์อร ์l พระราชวงับเุรงนอง l พระธาตอิุนทรแ์ขวน 

พระนอนชเวตาเลียว l เจดียไ์จ๊ปุ่ น l พระนอนตาหวาน l เจดียช์เวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดียก์ลางน า้)  
เจดียโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ / เทพกระซิบ) l ชอ้ปป้ิงตลาดสก๊อต   

แถมฟร!ี! จีเ้ทพทันใจ ผ่านพธีิปลุกเสก / ฟรีกระเช้าขึน้พระธุอินทรแ์ขวน 1 เทีย่ว 

เมนูพเิศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักกิ่ง 

บชูา 3 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ (พระธาตอุนิทรแ์ขวน l เจดยีช์เวดากอง l เจดยีช์เวมอรด์อร ์) 

 

เร่ิมต้นเพียง 10,999.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

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

 

พม่า ไหว้พระ บุญด่วน ย่างกุ้ง หงสา  
พระธาตุอินทรแ์ขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน 
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วนัท่ี 2. ตกับาตรกบัองคพ์ระธาตอุินทรแ์ขวน-พระสมณโคดม ปรางคป์ระทานพร (องคใ์หญ่ที่สดุในประเทศพมา่)-วดัไจค้ะวาย-ผา่น
ชม(เจดียค์ู)่-หงสาวดี-เจดียไ์จ๊ปุ่ น-ยา่งกุง้-เจดียช์เวดากอง   

 วนัท่ี 3. เมืองสิเรียม (เจดียก์ลางน า้)–ย่างกุง้-เจดียโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ)- พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี-วดังาทตัยี-ชอ้ปป้ิงตลาดส
ก๊อต-ยา่งกุง้(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)                               

 
 
 
 

 

 

 

 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบนิมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)
หงสาวด-ีเจดยีช์เวมอรด์อร-์พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว-พระ
ธาตุอินทรแ์ขวน 

04.00 น. พรอ้มกนั สนามบนิดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 3 เคานเ์ตอร ์สายการบินนกแอร ์โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

06.30 น. ออกเดินทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
07.35 น. เดินทางถงึ สนามบินมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาท้องถิน่ที่เมียนมาร์

ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) 
 น าทา่นสกัการะ พระเจดียช์เวมอดอว ์(Shwe Maw Daw Pagoda) เจดียน์ีเ้ป็นสญัลกัษณแ์หง่ความรุง่โรจนแ์หง่หงสาวดี 

และนบัเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิของพมา่ คนไทยนิยมเรยีกวา่ “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ 
ซึ่งครัง้ก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศกัดิ์สิทธ์ิ ก่อนออกศึกของบรูพกษัตริย ์ในสมยัโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริยม์อญ
หรอืพมา่ รวมทัง้พระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมื่อครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทบัอยูใ่น
หงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมสัการพระเจดียอ์งคน์ี  ้ยงัเคยผ่านการพงัทลายจากแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถึง 4 ครัง้ ท าให้
ปลียอดของเจดียอ์งคน์ีห้กัพงัลงมา แต่ดว้ยความศรทัธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดียอ์งคน์ี ้ จึงไดท้ าการสรา้งเจดียช์เวมอดอว์
ขึน้มาใหมใ่นปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สรา้งสงู 70 ฟุต) นบัเป็นเจดียท์ี่สงูที่สดุในพมา่ สว่นปลยีอด
ที่พงัลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท้ี่มมุหนึ่งขององคเ์จดียเ์พื่อใหพ้ทุธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจบุนั  ท่านจะ
ไดน้มสัการ ณ จดุอธิษฐานอนัศกัดิส์ทิธ์ิและสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดยีอ์งคท่ี์หกัลงมาเพ่ือเป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบ
เหมือนดั่งค า้จนุชีวิตใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิ่งขึน้ไป 
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 จากนัน้น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง (Kamboza Thadi Palace) สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนยก์ลาง
ทางการปกครองและใชอ้อกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมยัพระเจา้นนัทบเุรง ซึ่งพระราชวงัเดิมนัน้เคยเป็นที่ประทบัของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครัง้ยงัทรงพระเยาวแ์ละถกูจบัเป็นตวัประกนั มีการคน้พบเสาและก าแพงเดิมที่ถกูฝังอยู่ใน
ดิน รฐับาลพม่าจึงไดท้ าการขุดคน้และสรา้งพระราชวงับุเรงนองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่งพระต าหนกัที่
ประทบับรรทมสทีองเหลอืงอรา่มที่ดโูดดเดน่ชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า และทอ้งพระโรงที่ใชอ้อกวา่การก็ดโูดด
เด่นดว้ยสถาปัตยกรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทัง้ภายนอกและภายใน  **วนัที่ 10-20 เมษายนของทุกปี (เวลาอาจมีการ
เปลีย่นแปลง) พระราชวงัปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ปรบัโปรแกรมไปยงัสถานท่ีอื่นแทนตามความเหมาะสม*** 

 

 
 น าทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว (Shwe Tha Lyaung) เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพมา่ มคีวามยาว 60 

เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรอืงอ านาจ มีพทุธลกัษณะงดงาม โดยจะวาง
พระบาทเหลือ่มพระบาท ตา่งจากพระพทุธไสยาสนข์องไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองคม์ีภาพวาดที่
สวยงาม เมื่อครัง้ก่อนพระพธุรูปองคน์ีถ้กูปลอ่ยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิทา่มกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 
เมื่อองักฤษสรา้งทางรถไฟสายพมา่ จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี ้จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพมา่ไดร้บัเอกราชก็มกีาร
บรูณปฏิสงัขรณใ์หม ่โดยทาสแีละปิดทองใหม ่จนกลายเป็นพระพทุธรูปท่ีสวยงามในปัจจบุนั   อีกทัง้ยงัสามารถเลอืกซือ้
ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั ไมจ้นัทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมือง ผา้พมิพเ์ป็นรูปตา่งๆ 

 

 
กลางวนั 

 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุ้งแม่น ้ายา่ง ท่านละ 1 ตัว) 

 จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่  คิมปูนแคม้ป์ (เชิงเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะเห็น
แมน่ า้สะโตง ซึง่เป็นแมน่ า้ที่มีความสมัพนัธก์บัพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยิงพระแสงปืนขา้มน า้ที่กวา้งใหญ่นีไ้ป
ตอ้งแม่ทพัพม่า จนไดร้บัชัยชนะ จากนัน้น าท่านเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกขึน้บนภูเขาไจก้์โท เพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่พัก 
ระหว่างทางชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง  (นั่งรถบรรทกุขึน้ไปจนถึงจดุบนสดุของภเูขาไจก้โ์ท ที่เป็นที่ตัง้ของพระ
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ธาตอุินทรแ์ขวน) ***ในกรณีคณะทวัรเ์ดินทางไมถ่ึง 15 ทา่น ส าหรบัรถขึน้บนพระธาตอุินทรแ์ขวน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ
ใชร้ถรว่มกบัคณะอื่น ซื่งอาจใชเ้วลาพอสมควร**** 

 

 
 พิเศษ!!!! เพิ่มฟร ีนั่งกระเชา้ไฟฟา้ขึน้พระธาตอุินทรแ์ขวน(1 เที่ยว) เพื่อบรกิารนกัทอ่งเที่ยวขึน้ไปไหวพ้ระธาตสุะดวกสบาย

ขึน้ ใชเ้วลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขึน้ไปถึงสถานีองคพ์ระธาต ุ(ในกรณีที่กระเชา้ปิดจะท าการนั่งรถขึน้ถึงจดุสงูสดุ
ตามปกติและขอสงวนสทิธ์ิไมม่ีการคืนคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้) 

 

 
 น าทา่นสกัการะ พระธาตุอนิทรแ์ขวน หรือ ไจก้ท์ิโย (Kyaikhtiyo) ค าวา่ ไจก้ท์ิโย ในภาษามอญ หมายความวา่ หินรูป

หวัฤๅษี โดยมตี านานเลา่ขานกนัในสมยัพทุธกาล พระธาตอุินทรแ์ขวน ตัง้อยูท่ี่เมืองไจก้โ์ถ่ อ าเภอสะเทิม เขตรฐัมอญของ
ประเทศพมา่ เหนือระดบั น า้ทะเล 3,615 ฟตุ ลกัษณะเดน่ของพระธาตอุินทรแ์ขวนคือ มีลกัษณะเป็นกอ้นหินสทีองขนาด
ใหญ่ ตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูชนั พระธาตอุินทรแ์ขวนนบัเป็น 1ใน 5 มหาบชูาสถาน สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีชาวพมา่ตอ้งไปสกัการะ 

ค ่า 
 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

 หลงัอาหารค ่าเชิญทา่นไปสกัการะพระธาตุ ตามอธัยาศยั นมสัการ เทพทนัใจพระธาตอุินทรแ์ขวน ซึง่เป็น นกัพรตที่มีความ
ศกัดิส์ทิธอี์กแหง่หนึง่ ทา่นสามารถนั่งสมาธิหรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะสกัการะกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบียง
ที่ยื่นสูพ่ระเจดียไ์จเ้ที่ยว  ควรเตรียมเสือ้กนัหนาว  หรือกนัลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนั่งเพราะพืน้ที่นั่งมีความเย็น
มาก พระเจดียอ์งคน์ีเ้ปิดตลอดคืน  (แต่ประตเูหล็กที่เปิดส าหรบับรุุษที่เขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น.) พระ
ธาตอุินทรแ์ขวนนี ้เป็นท่ีมาและแรงบนัดาลใจของกวซีีไรส ์ปี พทุธศกัราช 2534 มาลา ค าจนัทร ์ที่แตง่วรรณกรรม เรือ่ง “เจา้

จนัทรผ์มหอม  นิราศพระธาตอุินทรแ์ขวน” 
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ที่พกั โรงแรม  KYAIK HTO HOTEL หรอื YOE YOE LAY HOTEL 

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

เช้าตรู่ เชิญทา่นตกับาตรกบัองคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวน ( 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่) การตกับาตร ณ องคพ์ระธาตุ
อินทรแ์ขวนเปรยีบเสมือนไดต้ดับาตรกบัองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ นบัเป็นสิง่อศัจรรยข์องโลก  และเชิญสกัการะสิง่
ศกัดิส์ทิธ์ิบนภเูขา ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบ ๆ องคพ์ระธาต ุพิสจูนค์วามมหศัจรรยว์า่พระธาตอุงคน์ีต้ัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไร 
โดยไมล่ม้หรอืหลน่ลงมาการท่ีกอ้นหินสทีองวางหมิ่นเหมบ่นหนา้ผามานานนบัพนัปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากดา้นลา่งขึน้ไป
ก็ดคูลา้ยกบัลอยอยูเ่หนือหนา้ผา ราวกบัพระอินทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนบัเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์และท าบญุใสบ่าตร
พระสงฆไ์ดท้ี่บรเิวณหนา้โรงแรมที่พกั 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ก็บสมัภาระแลว้ออกเดินทางกลบัสู่ หงสาวดี ตามเสน้ทางเดิม 
 น าท่านตกับาตรพระสงฆน์บัรอ้ยรูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวน

มาก เมื่อถึงเวลาเพลจะมีพระสงฆ ์สามเณรเดินแถวกนัเขา้สูห่อ้งฉนัเพล ระหวา่งนัน้ทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดินสอไป
บรจิาคที่วดัแหง่นีไ้ด ้ณ วดันีน้อกจากจะไดต้กับาตรแลว้ ทกุทา่นสามารถถวายปัจจยั หรอื ถวายเขา้สาร 

 

 
 น าท่านสกัการะ พระสมณโคดม ปางประทานพร   (องคใ์หญ่ที่สุดในประเทศพม่า) เจา้ของเหมืองหยกและผูม้ีจิต

ศรทัธาชาวเมียรม์ารไ์ดช้่วยกนัสรา้งขึน้ในพทุธลกัษณะพระองคท์รงมีอายุ 80 พรรษา พระพทุธรูปองคน์ีเ้ริ่มสรา้งขึน้เมื่อปี 
ค.ศ.2016 แลว้เสร็จเมื่อปี2019 มีความสงู 255 ฟุต 6 นิว้ ภายในองคพ์ระนัน้แบ่งออกเป็น18 ชัน้ ปัจจุบนันีเ้ปิดใหช้มเพียง



 

6 พมา่ ไหวพ้ระ บญุดว่น ยา่งกุง้ หงสา พระธาตอุินทรแ์ขวน สเิรยีม 3 วนั 2 คืนBY (DD)                      [GQ1RGN-
DD014] 

 

แค่ 1 ชัน้ ใชง้บประมาณในการสรา้งประมาณ  20 ลา้นบาท ภายในองคพ์ระพทุธรูปประดิษฐ์สถานเรื่องราวเก่ียวกบัพทุธ
ประวตัิ และอญัมณี แกว้แหวน เงิน ทอง ทีผู่ม้ีจิตศรทัธาไดน้ ามาถวายเพื่อเป็นพทุธบชูาเป็นจ านวนมากมาย 

 

 
 ระหว่างทางผ่านชม เจดียส์องพี่น้อง  องคเ์จดียค์ู่ 2 องค ์ตามต านานเช่ือว่าสถานที่แห่งนี ้ เป็นสถานที่ ที่สมเด็จพระ

นเรศวรทรงหลงัน า้ทกัษิโณทกประกาศอิสรภาพจากหงสาวดี 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ า้ยา่ง ทา่นละ 1 ตวั) 
 จากนัน้น าท่านชม เจดียไ์จ๊ปุ่น (Kyaik Pun Pagoda) ซึ่งมีอายมุากกว่า 500 ปี เป็นพระพธุรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ มี

ลกัษณะเป็นพระพทุธรูปปางประทบันั่งโดยรอบทัง้ 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็นเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระ
สมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต)้, พระกกสุนัโธ (ทิศตะวนัออก) และพระมหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) สรา้งโดย
สี่สาวพี่นอ้งที่อุทิศตนใหก้ับพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง  และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมี
พระพทุธรูปองคห์นึ่งไดเ้กิดพงัทลายและไดม้ีการบรูณะใหมท่ าใหพ้ระพทุธรูปองคน์ีม้ีลกัษณะสวยงามแตกตา่งไปจากองค์
อื่นๆ 

  
 
 
 
 

 น าท่านสกัการะ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดียท์องค าที่
งดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองยา่งกุง้ มีความสงู 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบษุราคมัอีก 
2,317 เม็ด  มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยูน่  า้หนกัถึง 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพมา่ จะใชท้องค าแทต้ีเป็นแผน่
ปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองค าที่ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนีม้ากมายมหาศาลกว่าทองค าที่
เก็บอยู่ในธนาคารชาติองักฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นบัรอ้ยองค ์มีซุม้ประตสูีด่า้น 
ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตุของ
พระพธุเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ ซึง่มีทัง้ผูค้น
ชาวพม่า และชาวต่างชาติพากนัสกัการะทัง้กลางวนัและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนีม้ีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
อย่างน่าอศัจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท  าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ  ที่
เรยีกวา่ พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดีย ์ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 



 

7 พมา่ ไหวพ้ระ บญุดว่น ยา่งกุง้ หงสา พระธาตอุินทรแ์ขวน สเิรยีม 3 วนั 2 คืนBY (DD)                      [GQ1RGN-
DD014] 

 

 

 
 

 
  
 วันเกิด อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สัตวสั์ญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้าง 
มีงา 

ช้าง 
ไม่มีงา 

หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

 
 ค าสวดบูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจ าคนเกิดปีมะเมีย (มา้) มคี  าสวดบชูาดงันี ้
ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  
ฐัสสะติ  ทุติยงั  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ตะติยงั  กัสสะปัง  พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะ
ติ   จะตุตถงั  โคตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ปัญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  ธาตุ
โย อะหัง วันทามิทูระโต  ฯ 
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 เชิญท่าน ขอแม่ยักษ ์ชาวพม่าเช่ือวา่แมย่กัษ์จะช่วยในการตดักรรมจากเจา้กรรมนายเวร ใหชี้วิตของคณุมีแต่ดีขึน้เรือ่ยๆ 

หากก าลงัมีทกุขแ์ละหาหนทางไมอ่อก สามารถไหวข้อพรจะแมย่กัษ์ใหช้่วยบนัดาลใหส้ิง่รา้ยๆออกไปจากชีวิต ขอใหชี้วิตมี
แตส่ิง่ดีๆเขา้มา นอกจากนีย้งัเช่ือกนัวา่แมย่กัษ์ยงัช่วยเรือ่งความมีช่ือเสยีงโดง่ดงั เป็นท่ีรูจ้กัในหนา้ที่การงาน โดยการมาขอ
พรจากแม่ยกัษ์ ของถวายจะเป็นบหุรี่มา คนพม่าเช่ือว่าแมย่กัษ์ทา่นจะชอบบหุรี่ สามารถเตรยีมบหุรี่มาไหวแ้ลว้ก็จดุขอพร
ปักไวต้ามที่จดัไว ้

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

 
 

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

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

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

Syriam น าทา่นลงเรอืไป ชมเจดียเ์ยเลพญา (Yele Paya) เจดียน์ีส้รา้งขึน้บนเกาะกลางน า้ หรอืเรยีกอีกช่ือหนึง่วา่ “เจดีย์

กลางน ้า”น าท่านนมสัการพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิเก่าแก่ที่ประดิษฐานบนบลัลงักไ์มแ้กะสลกัปิดทองค าเปลวที่
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งดงาม มีอายุนบัพนัปี ซึ่งเป็นที่สกัการบูชาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ ไดเ้วลาอนัสมควรลงเรือกลบัและต่อรถปรบั
อากาศเดินทางกลบัยา่งกุง้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนพูิเศษ! เป็ดปักก่ิง สลดักุง้มงักร) 
 

 
 นมสัการ เจดียโ์บตะทาวน ์(Botataung)  ซึ่งโบตะทาวน ์แปลว่า เจดียน์ายทหาร 1000 นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บตะทาวนน์ี ้

และทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนที่จะน าไปบรรจุที่เจดียช์เวดากองและเจดียส์  าคัญอื่นๆ เมื่อเดินเขา้ไปในเจดีย์
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ยา่งใกลชิ้ด  นอกจากนีย้งัมีสิง่ที่นา่ชมภายในบรเิวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพุธรูปทองค า 
ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามือ เป็นพระพธุรูปปางมารวิชยัที่มีลกัษณะงดงามยิ่งนกั ตามประวตัิวา่เคยประดิษฐานอยูใ่น
พระราชวงัมณัฑะเลย ์ครัง้เมื่อพมา่ตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลือ่นยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑก์ลัป์กตัตาใน
อินเดีย ท าใหร้อดพน้จากระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรที่ถลม่พระราชวงัมณัฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพทุธรูปองคน์ีถ้กูจัด
แสดงที่พิพิธภณัฑว์ิกตอเรียและแอลเบิรต์  และดา้นซา้ยมือจะเป็นรูปป้ันนัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ  ซึ่งชาวพม่ารวมถึง
ชาวไทยนิยมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยที่เช่ือวา่เมื่ออธิษฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 
 

 

 
 วิธีการสกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะเทพทนัใจ ซึ่งท่านจะ

ชอบมาก (บรเิวณวดัจะมีขาย) จากนัน้ก็ใหท้า่นน าเงินเงินบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่ือของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหว้
ขอพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้
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 น าท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเ์ม๊ียะ ตามต านานเลา่ว่า เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรทัธาในพทุธศาสนา จน

สิน้ชีวิตไปกลายเป็นนตัที่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นั โดยท่านสามารถกระซิบที่ขา้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอื่นไดย้ิน และน า
น า้นมไปจ่อไวท้ี่ปาก บชูาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

 

 
 หลงัจากนัน้น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตยี (Chauk Htat Gyi Pagoda) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงาม

ที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า   ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง  อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด  
ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจักรขา้งละองคใ์นบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 
ประการ พระบาทมีลกัษณะซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบัศิลปะของไทย 

 

 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่วัดงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพธุรูปองคใ์หญ่ คือหลวงพอ่งาทตัจี แปลว่า หลวง

พ่อที่สงูเท่าตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยัที่แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย ์เครื่องทรงเป็นโลหะ สว่น
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เครือ่งประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายตา่งๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครือ่ง
สมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑเลย)์ 

 

 
 จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองที่  ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต ซึ่งสรา้งเมื่อครัง้พม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศ

องักฤษ ใหท้่านไดเ้ลือกชมและเลือกซือ้สินคา้ที่ระลึกพืน้เมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลกั พระพุทธรูปไมห้อม
แกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทรแ์ละเทศกาลวัน
สงกรานต)์ 

 สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินมิงกาลาดง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
21.00 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD 4239 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
22.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : พม่า ไหว้พระ บุญด่วน ย่างกุ้ง หงสา  
พระธาตุอนิทรแ์ขวน สิเรียม 3 วัน 2 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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

วนัท่ี : 04-06 เมษายน 63 12,999 12,999 12,999 3,500 

วนัท่ี : 11-13 เมษายน 63 12,999 12,999 12,999 3,500 

วนัท่ี : 12-14 เมษายน 63 12,999 12,999 12,999 3,500 

วนัท่ี : 24-26 เมษายน 63 10,999 10,999 10,999 3,500 

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 
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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 
***ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เงือ่นไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนี้รวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ทีม่ี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 ก.ก.   คา่รถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 

 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)   คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

1.1  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน    

- กรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบัก่อน (หรอืหลงั) ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที่สายการบิน  
และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บเพิ่มเติมกอ่นออกตั๋วโดยสาร  

       - การจดัที่นั่งบนเครือ่งบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ตอ่ยา่งใด  
       - ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครือ่งบินภายในประเทศ  กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯลว่งหนา้ทกุครัง้  เพื่อ
ตรวจสอบวา่กรุป๊มกีารออกเเดินทางแนน่อนหรอืไม ่ มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ หากกรุป๊ไมส่ามารถเดินทางได ้และ
ทา่นไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2  ค่าทีพ่ัก  ประเภทหอ้ง ละ 2-3  ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  
- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งพกัคู ่

( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ทา่น (Triple)    อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นชัน้เดียวกนั หรอื อยูต่ดิกนั  
       -   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเต็ม  

บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการปรบัเปลีย่น หรอื ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  
1.3  ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

1.4  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 

1.5  ค่าน า้หนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบนิ) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6  ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบิน คือ 20 กิโลกรมั   

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรยีกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการ
บินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม)   
         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และ 

มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน  115 เซนติเมตร หรอื  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนตเิมตร (21.5 นิว้)  x 46 เซนตเิมตร (18 
นิว้)   
         - กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบสว่นตา่งของคา่ใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน 
(ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิม่)   
        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 

1.6   ค่าประกันอุบตัิเหตุ  คุม้ครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวติโดยอบุตัเิหต ุ   
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุ วงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษัิทได ้ 
เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]   **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอื เสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
1.7   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1.  ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรฐับาลพมา่ประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกั
ระยะสัน้ในประเทศพมา่ไมเ่กิน 14 วนั   **ถา้กรณีทางรฐับาลพมา่ประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ใน
การขอวซีา่ตามที่สถานทตูก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือที่ระบุ  อาทเิช่น คา่อาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี  คา่โทรศพัท ์ คา่มินิบารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ  รวมทัง้คา่ธรรมเนยีมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆ 
ก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม  ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ ซึง่ลกูคา้ตอ้งช าระสว่นตา่ง
เพิ่ม 

4.  ค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น   ซ่ึงต้องช าระ ณ วันเดนิทางที่สนามบินตน้ทาง  ส าหรบั
สว่นท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแตท่า่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร 

 

เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 

1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 



 

14 พมา่ ไหวพ้ระ บญุดว่น ยา่งกุง้ หงสา พระธาตอุินทรแ์ขวน สเิรยีม 3 วนั 2 คืนBY (DD)                      [GQ1RGN-
DD014] 

 

      1.1  กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36  ชม.  หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายงั
บริษัทฯ  กรณีลกูค้าท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 
โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธ์ิส  ารองท่ีนั่ง เมื่อมีการช าระมดัจ า เทา่นัน้ 

    ***ส าหรับชว่งการเดินทางที่ตดิวนัหยุดยาว หรือเทศกาล  มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ตามที่ระบุในรายการทวัรน้ั์น  
*** 
      1.2  กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลอื 25 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากไมช่ าระตามที่ก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการ
เดินทางโดยอตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ  และขออนญุาตใหส้ทิธ์ิการจองแก่ลกูคา้ทา่นอ่ืนท่ีอยูล่  าดบัถดัไป   
     1.3  เม่ือช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้ง
ส่งรายชื่อส ารองที่น่ังผูเ้ดินทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการเดินทางทอ่งเทีย่วท
รปิใด  วนัท่ีใดไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบ
คา่เสยีหายอนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบิน 

**  กรุณาตรวจสอบหนงัสอืเดินทาง ( Passport) ของผูเ้ดินทาง  : จะตอ้งมีอายคุงเหลอื ณ วนัเดินทางไป-กลกัมากกวา่ 6 
เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษวา่งอยา่งต ่า  2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

                **  การติดตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรอืจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของ
ทาง บรษัิท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เทา่นัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาล
ประกาศ  ในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท  
 **  กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอยีด เพื่อผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของท่าน 
เนื่องจากเมื่อทา่นช าระเงินครบจ านวนหรอืมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขการบรกิารและขอ้ตกลง
ตา่งๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทางนัน้ๆ 

   
4.  เงือ่นไขการยกเลิก 

กรณีที่นกัทอ่งเทีย่วหรอืตวัแทนจ าหนา่ยตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดินทาง  นกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทน
จ าหนา่ย(ผูม้ช่ืีอในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อเป็นการ
แจง้ยกเลกิกบัทางบรษัิทอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบรษัิทไมข่อรบัยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ)กรณี
นกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหนา่ย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บรกิารคืน นกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหนา่ย (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื มาเซน็เอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบรษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อท าเรือ่งขอรบัเงินคา่บรกิารคืน โดยแนบ
หนงัสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชีธนาคารท่ี
ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บรกิาร ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและ

มัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กีย่วกับการก าหนดอตัราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แกนั่กทอ่งเที่ยว พ.ศ. 2563”  ดงันี ้

4.1 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง  (ไมน่บัวนัเดินทาง)  คนืเงินรอ้ยละ 100  ของคา่บรกิารที่ช าระแลว้ 

4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนัก่อนเดินทาง  (ไมน่บัวนัเดินทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ  ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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** การจ่ายเงนิคนืแก่นกัท่องเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ่ึงมกีารหกัเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบรษิัทมีคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้าย
จรงิเพือ่การเตรยีมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเครือ่งบนิ   การจองทีพ่กั   และ คา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  
เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดินทางกบักรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา
รนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรอื คา่ทวัร์
ทัง้หมดที่ช าระแลว้ ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 การติดตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรอืจดหมาย  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจนัทร ์
ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท า
การของทางบรษัิท 

***ในกรณี มีเหตุใหต้้องยกเลกิการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัท
ยนิดีคนืเงนิค่าบริการตามที่ลกูค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไมน้่อยกว่า 30 วนั กอ่นการเดนิทาง    
โปรดอ่านข้อความให้ถีถ่ว้นกอ่นการจองทัวรทุ์กคร้ัง เพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  *** 

4.6 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบ ุไวใ้น
รายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 ** ส าคญั !!  บรษิัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศพม่าโดยผดิกฎหมายและ
ใน 

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและพม่า ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้ง
ผา่นการ 

ตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.7 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถือวา่

ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหตุ : 
1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขัน้ต ่า 10 ท่านขึน้ไปตอ่กรุป๊ มิฉะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทางและเลือ่น

การเดินทางไปในวนัอื่นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทกุทา่นยินดีที่จะช าระ
คา่บรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป  

2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

3.     บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

4.     บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด , การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 

5.  บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่นอนัเกิดจากการ
โจรกรรมและ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
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        6.  เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆทัง้หมด  
        7.    บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  การเมือง สาย
การบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุ (เยน) โดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้  
        8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัราคาคา่บรกิารเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบิน คา่
ภาษีเชือ้เพลงิคา่ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
        9.    การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวพมา่ ตามกฏหมายประเทศพมา่ สามารถใหบ้รกิารวนัละ  8 ชั่วโมง  โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอสงวนสทิธ์ิในการ
ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของ
สภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 

       10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่ีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้ี อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวน้วีซ่าเข้าประเทศพม่าใหก้ับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศพมา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศพมา่ไมเ่กิน 14 วนั ดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเที่ยว และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มี
คณุสมบตัิในการเขา้ ประเทศพมา่ 

** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครือ่งบินขาออก จากประเทศพมา่   
2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง  

( ทัง้ 2 อยา่ง ทางบรษัิทจะเป็นผูจ้ดัเตรยีมใหก้บัลกูคา้ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของพมา่ 
อีกครัง้)  

3.สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศพมา่ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
4.ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดตอ่ไดร้ะหวา่งที่พ านกัในประเทศพมา่ (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการ
เดินทางระหวา่งที่พ านกัในประเทศพมา่ 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประพม่า (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศพมา่ตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 
1.หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ีย่งัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  นบัถึงวนัเดินทางกลบั 

2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศพมา่จะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 

3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศพมา่ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 

4.เป็นผูท้ี่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศพมา่ หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 



 

17 พมา่ ไหวพ้ระ บญุดว่น ยา่งกุง้ หงสา พระธาตอุินทรแ์ขวน สเิรยีม 3 วนั 2 คืนBY (DD)                      [GQ1RGN-
DD014] 

 

 

ข้อแนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กิน 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุ
ชิน้ ไมเ่กิน 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ  จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครือ่งบินเทา่นัน้  
2. สิง่ของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบินเทา่นัน้  
3.  ประเทศพมา่ มีกฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ไส้
กรอกฯ เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคตดิตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราที่สงูมาก 

 
 


