
     2pM Holiday ขอนําทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วพมา่ โดยสายการบนินกแอร ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2pm holiday co., ltd.     info@2pmholiday.com  2pmholiday   2pmholiday   
349 PSK Place , unit 301 , Chang Akat Uthit Road , Don Mueang , Bangkok  Thailand 10210   

 +662 019 4668 or +662 019 4669  +662 019 4669 (auto) 089 923 8313  www.2pmholiday.com      

 

 

  อ ิม่บญุ..3 มหาสถาน 

   ยา่งกุง้ สเิรยีม หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 3วนั 2คนื 
   โดยสายการบนินกแอร ์DD 

1. สกัการะ 3 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธ ิข์องพมา่ เจดยีช์เวดากอง เจดยีช์เวมอดอร ์ 

และพระธาตอุนิทรแ์ขวน 

2. ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพุทธรปูทองคาํ ที ่เจดยีโ์บตาทาวน ์

3. ไหวพ้ระขอพรทําธุรกจิทางการคา้ ณ เจดยีก์ลางนํา้เยเลพญา 

4. สกัการะ สถูปพระสุพรรณกลัยา ณ วดัไจก่ะเลาะ  

5. อิม่อรอ่ยกบักุง้แมน่ํา้ยา่ง เป็ดปกักิง่ สลดักุง้มงักร  

6. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง แบบจใุจ ณ ตลาดสกอ๊ต 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

 

Day 1  กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง) – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี– วดัไจค้ะวาย – เจดยีช์เวมอรด์อร ์– 

พระราชวงับุเรงนอง – พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

04.00 น. พรอ้มกัน ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์ 

                        สายการบนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้ับทา่น 

06.30 น.  ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดย สายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 

07.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ที่

เมยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด ี

  นําทา่นตักบาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รปู ที ่วดัไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎก

เป็นจํานวนมาก ทา่นสามารถนําสมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีวั่ดแหง่นี้ได ้ 

จากนัน้นําทา่นสกัการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดยีน์ี้เป็นสญัลักษณ์แหง่ความ

รุง่โรจน์แหง่หงสาวด ีและนับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่ คนไทยนยิม

เรยีกวา่ “พระธาตมุเุตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ซึง่ครัง้

กอ่นเป็นสถานทีป่ระกอบพธิศีักดิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ในสมัย

โบราณกาล ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพมา่ รวมทัง้พระเจา้บเุรงนองดว้ย 

และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทับ

อยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี้ ยังเคยผ่านการพังทลาย

จากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถงึ 4 ครัง้ ทําใหป้ลยีอดของเจดยีอ์งคน์ี้หักพังลงมา แตด่ว้ยความศรัทธาทีช่าวเมอืง

มตีอ่เจดยีอ์งคน์ี้ จงึไดทํ้าการสรา้งเจดยีช์เวมอดอวข์ ึน้มาใหมใ่นปี พ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟตุ (ตอนแรกที่

สรา้งสงู 70 ฟตุ) นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพมา่ สว่นปลยีอดทีพั่งลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท้ีม่มุหนึง่ขององคเ์จดยีเ์พือ่ให ้

พทุธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคูไ่ปกับเจดยีอ์งคปั์จจุบัน ทา่นจะไดน้มัสการ ณ จุดอธษิฐานอันศักดิส์ทิธิแ์ละ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 

กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง)-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวดัไจค้ะ

วาย-เจดยีช์เวมอรด์อร-์พระราชวงับเุรงนอง-พระ

ธาตอุนิทรแ์ขวน  
  

KYAIK HTO HOTEL 

หรอื YOE YOE LAY 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

2 

 

พระธาตอุนิทรแ์ขวน-หงสาวด-ีพระนอนชเวตา

เลยีว-เจดยีไ์จปุ๊่ น-ยา่งกุง้-สถปูพระสพุรรณกลัยา-

พระนอนตาหวาน-เจดยีช์เวดากอง 

   BEST WESTERN 

GREENHILL HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

เมอืงสเิรยีม (เจดยีก์ลางนํา้)-ยา่งกุง้-เจดยีโ์บตะ

ทาวน ์(เทพทนัใจ)-ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต-วดัพระ

หนิออ่น-ชา้งเผอืก-กรงุเทพฯ 
  

 

 

เครือ่งโบอิง้ 737-800 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

บรกิารนํา้ดืม่บนเครือ่ง  
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

นํา้หนกัสมัภาระ  
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
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สามารถนําธปูไปค้ํากับยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่เป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนดั่งค้ําจุนชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืง

ยิง่ข ึน้ไป 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ํา้ยา่ง ทา่นละ 1 ตวั) 

จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงับุเรงนอง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2109 เพือ่ใชเ้ป็นศนูยก์ลางทางการปกครองและใชอ้อก

วา่ราชการ ปี พ.ศ.2142 ในสมัยพระเจา้นันทบเุรง ซึง่พระราชวังเดมินัน้เคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช เมือ่ครัง้ยังทรงพระเยาวแ์ละถกูจับเป็นตัวประกัน มกีารคน้พบเสาและกําแพงเดมิทีถ่กูฝังอยูใ่นดนิ รัฐบาล

พมา่จงึไดทํ้าการขดุคน้และสรา้งพระราชวังบเุรงนองขึน้มาใหม ่โดยถอดแบบจากของเดมิ ซึง่พระตําหนักทีป่ระทับ

บรรทมสทีองเหลอืงอรา่มทีด่โูดดเดน่ชวนมองในรปูแบบสถาปัตยกรรมพมา่ และทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกวา่การก็ดโูดด

เดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมพมา่สทีองเหลอืงอรา่มทัง้ภายนอกและภายใน 

จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสู ่ คมิปูนแคม้ป์ (เชงิเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง ระหวา่งทาง

ทา่นจะเห็นแมน้ํ่าสะโตง ซึง่เป็นแมน้ํ่าทีม่คีวามสมัพันธก์ับพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยงิพระแสงปืนขา้ม

น้ําทีก่วา้งใหญ่นี้ไปตอ้งแมท่ัพพมา่ จนไดรั้บชยัชนะ จากนัน้นําทา่นเปลีย่นรถเป็นรถบรรทกุขึน้บนภเูขาไจก้โ์ท เพือ่

เดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก ระหวา่งทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขา้งทาง  (น่ังรถบรรทกุขึน้ไปจนถงึจุดบนสดุของ

ภเูขาไจก้โ์ท ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของพระธาตอุนิทรแ์ขวน)  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 หลังอาหารคํ่าเชญิทา่นไปสกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวน ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทนัใจพระธาตอุนิทรแ์ขวน

ซึง่เป็น นักพรตทีม่คีวามศักดิส์ทิธอ์กีแหง่หนึง่ ทา่นสามารถน่ังสมาธหิรอืสวด

มนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะสกัการะกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สู่

พระเจดยีไ์จเ้ทีย่ว  ควรเตรยีมเสือ้กันหนาว  หรอืกันลม หรอืผา้หม่ ผา้พันคอ 

เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิดตลอดคนื  (แต่

ประตเูหล็กทีเ่ปิดสําหรับบรุษุทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00น.) 

พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ เป็นทีม่าและแรงบันดาลใจของกวซีไีรส ์ปี พทุธศักราช 

2534 มาลา คําจันทร ์ทีแ่ตง่วรรณกรรม เรือ่ง “เจา้จนัทรผ์มหอม   นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน” 

ทีพ่กั  โรงแรม  KYAIK HTO HOTEL หรอื YOE YOE LAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

Day 2           พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี– พระนอนชเวตาเลยีว – เจดยีไ์จปุ๊่ น – ยา่งกุง้ – สถูป

พระสุพรรณกลัยา – เจดยีช์เวดากอง  

เชา้ตรู ่ เชญิทา่นสกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืถวายอาหารพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทา่นจะพบกับบรรยากาศยามเชา้ที่

สดชืน่ ทวิทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่ สกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นภเูขา ถา่ยภาพและชม

ทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาต ุพสิจูน์ความมหัศจรรยว์า่พระธาตอุงคน์ี้ตัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไมล่ม้หรอืหลน่ลงมาการที่

กอ้นหนิสทีองวางหมิน่เหมบ่นหนา้ผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดคูลา้ยกับลอยอยู่

เหนือหนา้ผา ราวกับพระอนิทรนํ์าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี์   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ก็บสมัภาระแลว้ออกเดนิทางกลับสู ่หงสาวด ีตามเสน้ทางเดมิ 

                     นําทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพมา่ 

มคีวามยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ.1537 

ในสมัยมอญเรอืงอํานาจ มพีทุธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลือ่มพระ

บาท ตา่งจากพระพทุธไสยาสน์ของไทยทีน่ยิมวางพระบาทเสมอกัน ดา้นหลัง
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พระองคม์ภีาพวาดทีส่วยงาม เมือ่ครัง้กอ่นพระพธุรปูองคน์ี้ถกูปลอ่ยใหท้รดุโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิทา่มกลาง

ป่ารก จนถงึปี พ.ศ.2424 เมือ่อังกฤษสรา้งทางรถไฟสายพมา่จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี้ จากนัน้ในปี พ.ศ.2491 หลัง

พมา่ไดรั้บเอกราชก็มกีารบรูณปฏสิงัขรณ์ใหม ่โดยทาสแีละปิดทองใหมจ่นกลายเป็นพระพทุธรปูทีส่วยงามใน

ปัจจุบัน อกีทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ไมจั้นทรห์อม ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรปูตา่งๆ 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ํา้ยา่ง ทา่นละ 1 ตวั) 

 

จากนัน้นําทา่นชม เจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่มอีายมุากกวา่ 500 ปี เป็นพระพธุรปูปางมาร

วชิยัขนาดใหญ่ มลีักษณะเป็นพระพทุธรปูปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ ทีม่ี

ความงดงามเป็นเอกของศลิปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม(ทศิ

เหนือ), พระโกนาคม(ทศิใต)้, พระกกสุนัโธ(ทศิตะวันออก) และพระมหากัสสปะ

(ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสีส่าวพีน่อ้งทีอ่ทุศิตนใหก้ับพระพทุธศาสนาสรา้ง

พระพทุธรปูแทนตนเอง และสาบานตนไมข่อ้งแวะกับบรุษุเพศ ซึง่มพีระพทุธรปูองคห์นึง่ไดเ้กดิพังทลายและไดม้ี

การบรูณะใหมทํ่าใหพ้ระพทุธรปูองคน์ี้มลีักษณะสวยงามแตกตา่งไปจากองคอ์ืน่ๆ 

                     นําทา่นเดนิทางกลับ เมอืงยา่งกุง้  ระหวา่งทางไปยา่งกุง้ นําทา่นแวะสกัการะ  สถูปพระ

สุพรรณกลัยาณ วดัไจก่ะเลาะ วัดแหง่นี้เชือ่กันวา่เป็นสถานทีท่ีเ่ก็บอัฐขิองพระสพุรรณ

กัลยา โดยมซีุม้รปูป้ันของพระนางเป็นรปูสกัการะ  ดว้ยเรือ่งราวของพระนางไดเ้ลอืน

หายไปตามกาลเวลานับ 400 ปี เชือ่กันวา่หลวงปู่ โง่น ไดม้าทําพธิปีลดปลอ่ยดวง

วญิญาณพระสพุรรณกัลยาและเหลา่นายทหารไทยทีถ่กูจองจําตัง้แตค่รัง้เสยีกรงุครัง้ที่

สอง (เชญิรว่มระลกึถงึวรีกรรมและความเสยีสละของบรรพกษัตรแีละนักรบไทย

ที ่เสยีสละพระองคเ์ป็นตัวประกันเพือ่ความสงบสขุของบา้นเมอืง รว่มสวดมนตอ์ทุศิกศุล

ใหด้วงวญิญาณบรรพบรุษุไทยในอดตี) 

 นําทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ เป็นเจดยีท์องคําทีง่ดงาม ตัง้เดน่เป็น

สง่าอยูก่ลางเมอืงยา่งกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และบษุราคัมอกี 2 ,317 เม็ด  

มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยูน้ํ่าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพมา่ จะใชท้องคําแทต้เีป็นแผ่นปิด

องคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กันวา่ทองคําทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นี้มากมายมหาศาลกวา่ทองคํา

ทีเ่ก็บอยูใ่นธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตู

สีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระ

เกศาธาตขุองพระพธุเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจําปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุ

ของพมา่ ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพมา่ และชาวตา่งชาตพิากันสกัการะทัง้กลางวันและกลางคนือยา่งไมข่าดสาย ณ ทีแ่หง่นี้

มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอยา่งน่าอัศจรรย ์ไมว่า่จะเป็นความงามของวหิารทศิทีทํ่าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคา

ทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รยีกวา่ “พยาธาตุ ” รายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับให ้

ประชาชนมากราบไหวบ้ชูา 
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  โรงแรม  Best Western Green Hill หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

Day 3 สเิรยีม (เจดยีก์ลางนํา้) – ยา่งกุง้ – เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) – ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต 

– พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี– วดัพระหนิออ่น – ชา้งเผอืก – กรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู่  สเิรยีม  อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 40 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ถงึเมอืง

สเิรยีมนําทา่นลงเรอืไปชม เจดยีเ์ยเลพญา  เจดยีน์ี้สรา้งขึน้บนเกาะกลางน้ํา หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ “เจดยีก์ลาง

น้ํา” นําทา่นนมัสการพระพทุธรปูทรงเครือ่งจักรพรรดเิกา่แกท่ีป่ระดษิฐานบนบัลลังกไ์มแ้กะสลักปิดทองคําเปลวที่

งดงาม มอีายนัุบพันปี ซึง่เป็นทีส่กัการบชูาของชาวพมา่และชาวตา่งชาต ิไดเ้วลาอันสมควรลงเรอืกลับและตอ่รถ

ปรับอากาศเดนิทางกลับยา่งกุง้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ! เป็ดปักกิง่ สลดักุง้มงักร) 

 

บา่ย  นมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซ ึง่โบตะทาวน์ แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวน์นี้และทรง

นําพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะนําไปบรรจุทีเ่จดยีช์เวดากองและเจดยีสํ์าคัญอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถ

มองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ยา่งใกลช้ดิ  นอกจากนี้ยังมสี ิง่ทีน่่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพทุธรูปทองคาํ 

ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพธุรปูปางมารวชิยัทีม่ลีักษณะงดงามยิง่นัก ตามประวัตวิา่เคยประดษิฐานอยู่

ในพระราชวังมัณฑะเลย ์ครัง้เมือ่พมา่ตกเป็นอาณานคิมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภัณฑ์

กัลป์กัตตาในอนิเดยี ทําใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรทีถ่ลม่พระราชวังมัณฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 

พระพทุธรปูองคน์ี้ถกูจัดแสดงทีพ่พิธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรปูป้ัน นตัโบโบย ีหรอื 

เทพทนัใจ ซึง่ชาวพมา่รวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยทีเ่ชือ่วา่เมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนา
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ทันใจ วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ นําดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่นกลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ

เทพทันใจ ซึง่ทา่นจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนัน้ก็ใหท้า่นนําเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) 

ไปใสม่อืของเทพทันใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1ใบ เอามาเก็บไว ้ 

หลังจากนัน้นําทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีซ ึง่เป็นพระนอน

ทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพมา่  ทีบ่รเิวณ

พระบาทมภีาพวาดรปูสรรพสิง่ อันลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ย

ลายลักษณธรรมจักรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้ม

ดว้ยรปูอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีักษณะซอ้นกันซึง่

แตกตา่งกับศลิปะของไทย 

จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงที ่ ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต  ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พมา่ยังคงเป็นอาณานคิมของ

ประเทศอังกฤษ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงมากมายในราคาถกู เชน่ ไมแ้กะสลัก 

พระพทุธรปูไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมอืง เครือ่งเงนิ 

ไขม่กุ และหยกพมา่ (ตลาดสกอ๊ตปิดทกุวนัจนัทร)์ 

นําทา่นชม วดัพระหนิออ่น  ซึง่เป็นพระพทุธรปูทีแ่กะสลักจากหนิออ่นที่

มขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพมา่ และชม ชา้งเผอืก  ทีเ่ป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มอืงของ

พมา่ มสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตัวถกูตอ้งตาม คชลักษณะของชา้งเผอืกทกุ

ประการ 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

21.00 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 4239 

22.45 น.  คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

  

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**** สําหรบัลูกคา้ทีจ่องทวัรพ์มา่เดนิทางช่วงวนัหยุดสงกรานตต์ ัง้แต ่11-21 เมษายน 2561 **** 

ภตัตาคารอาหารเป็ดปกักิง่+กุง้มงักร/พระราชวงับุเรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิาร 

โปรแกรมทวัรจ์ะมกีารปรบัเปลีย่นรา้นอาหารและสถานทีเ่ทีย่วอืน่ทีเ่ปิดใหบ้รกิารตามความเหมาะสม 

*** วนัจนัทร ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิาร *** 

โปรแกรมทวัรจ์ะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่

อากาศยานนานาชาต ิและจะมสีทิธ ิพํ์านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต่

วนัที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซี่าเขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซี่าเพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท** 
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พมา่ อิม่บญุ 3 มหาสถาน 3วนั 2คนื.. 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่/ เด็ก 

พกั 2 ทา่น 

เด็กทารกอายุไมเ่กนิ 

2 ปี 1 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

06-08 เมษายน 2561 13,881 2,999 3,500 

07-09 เมษายน 2561 11,881 2,999 3,500 

12-14 เมษายน 2561 13,881 2,999 3,500 

13-15 เมษายน 2561 14,881 2,999 3,500 

14-16 เมษายน 2561 14,881 2,999 3,500 

20-22 เมษายน 2561 12,881 2,999 3,500 

27-29 เมษายน 2561 12,881 2,999 3,500 

04-06 พฤษภาคม 2561 11,991 2,999 3,500 

11-13 พฤษภาคม 2561 11,991 2,999 3,500 

18-20 พฤษภาคม 2561 11,991 2,999 3,500 

25-27 พฤษภาคม 2561 11,991 2,999 3,500 

01-03 มถิุนายน 2561 11,991 2,999 3,500 

08-10 มถิุนายน 2561 11,991 2,999 3,500 

15-17 มถิุนายน 2561 11,991 2,999 3,500 

22-24 มถิุนายน 2561 11,991 2,999 3,500 

29ม.ิย.–01ก.ค. 2561 11,991 2,999 3,500 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ขวบ] 2,999 บาท / ทา่น *** 

**เด็กทารก [เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ขวบ] ผูป้กครองจะตอ้งนําสจูบิตัรฉบบัจรงิไปยนืยนัที่

หนา้เคารเ์ตอรเ์ช็คอนิพรอ้มพาสปอรต์ของเด็กทารกดว้ย** 

*** ราคานี้ เป็นราคาโปรโมชัน่ ไมม่รีาคาเด็ก 2-11 ปี *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์า่นละ 500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามคามเหมาะสมของสภาพอากาศ ** 
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เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1.    บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง

ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2.    บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ

ไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3.    บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

(โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ) 

4.    บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5.    กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6.    เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7.    ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

8.    บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ  

(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน จํานวนคน และมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ ไมเ่กนิ 20 กก. (Nok Air) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีชํ่านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์  

ประกนัเสรมิสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน] 

เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น้ําดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, 

คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด, คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วย

จากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพมา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตติอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพมา่มคีา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่

ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันทําการ ยกเวน้ หนงัสอืเดนิทางไทย กมัพูชา 

ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซี่า 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอัตรา 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศพมา่ ในกรณีเรง่ดว่น 

6. คา่ธรรมเนียมวซีา่สําหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (500 บาท ตอ่ทา่น)  ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

10. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 %  

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

      กรณุาจองลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมกรณุาเตรยีม เงนิมดัจํา 7,000 บาท  

(ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน หลังจากทํา

การจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 7 วันทําการ)  

      การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

กําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อัตโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 7,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทาง

ของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่

ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทตู (วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้
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จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูการเดนิทาง 

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชําระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว 

REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวรไ์มว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ กําหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิ

ได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg 

ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1.   เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพัก

แบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

เอกสารการขอวซี่าพมา่(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัทาํการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

-ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

-หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซี่าอยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รูปถา่ย 

-รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จํานวน 3 ใบ ( ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน, สติก๊เกอรใ์ชไ้มไ่ด)้  

และกรณุาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรปู 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

-พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทย จะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทับใหแ้นบมาในเลม่

พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสูญหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี** 



     2pM Holiday ขอนําทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วพมา่ โดยสายการบนินกแอร ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2pm holiday co., ltd.     info@2pmholiday.com  2pmholiday   2pmholiday   
349 PSK Place , unit 301 , Chang Akat Uthit Road , Don Mueang , Bangkok  Thailand 10210   

 +662 019 4668 or +662 019 4669  +662 019 4669 (auto) 089 923 8313  www.2pmholiday.com      

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่

Tel: 02 019 4668 or 02 019 4669 

Hot Line: 089 923 8313 

Fax: 02 019 4669 (auto) 
   E-mail: info@2pmholiday.com 

Website : www.2pmholiday.com 

          FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 

                      ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง  

ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่ ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่

จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้ง

แสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้ว่ม

เดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลง

เอกสารเพือ่การเดนิทางรวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิทฯ จะยดึถอื

และคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 
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