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            โปรแกรมทัวร์พเิศษ 
 สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 
 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดากอง 

 พระเจดียช์เวมอดอว ์

      มหาเจดียช์เวสกิอง 
      UNSEEN ร่วมพธีิล้างพระพักตร์พระมหามุนี  
       นัง่รถม้าชมเมืองพกุาม 
       ช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองตลาดสก๊อต  
       บริการอาหารบนเคร่ืองทัง้ไป และกลับ  
          แอร์เอเชีย เคร่ืองใหม่ทุกล า 

  

 
 
 
 

                                  

              
              เมนูพเิศษ 
 เป็ดปักก่ิง 
 สลดักุ้งมงักร 
 กุ้งแมน่ า้เผา 
 อาหารพืน้เมืองพมา่ 
 บฟุเฟ่ต์นานาชนิด ณ ภตัตาคารการะเวก 

พร้อมชมโชว์ระบ าพืน้เมือง  
โชว์หุน่กระบอก เมืองพกุาม 
 น า้ด่ืมทกุวนั วนัละ 1 ขวด 
  แจกกระเป๋าขึน้พระธาตอิุนแขวน ทา่นละ 1 ใบ 
 

 
 

  29,900.- 

พม่า..เท ีย่วอิม่บุญ  
เสรมิบารมคีรบสูตร 
นมสัการครบ 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
อร่อยเดด็ กบั เป็ดปกักิง่        
สลดักุ้งมงักร กุ้งแม่น ้าย่าง 
การนัตคุีณภาพ 
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รายละเอียดการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพฯ –ยา่งกุง้–หงสาวด-ีพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว-เจดียช์เวมอดอว์ 

                    พระราชวงับุเรงนอง-พระธาตอุินทรแ์ขวน  (ไม่รวมเสล่ียงข้ึนพระธาตอิุนทรแ์ขวน) (B/L/D) 

04.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร1 ขาออก ชั้น2 เคาน์เตอรส์ายการบิน นกแอร ์เจา้

หนา้ท่ีฯ และหวัหนา้ทวัร ์ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

06.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้ โดยเที่ยวบินที่  DD4230 (บริการอาหารเชา้บนเครื่อง)  

07.15 น.       เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิ่นที่เมียนม่ารช์า้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) นําท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่เมืองหง

สาวดี หรือคนมอญเรียกวา่ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง

มอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายุมากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากเมืองยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 

กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. ถึงเมืองหงสาวดี  จากน้ันนําชม เจดียไ์จปุ่๊น (Kyaik 

Pun Buddha)  สรา้งในปี 1476  มีพระพุทธรปูปางประทบันัง่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ สงู 30 เมตร  

ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผินพระพกัตรไ์ปทางทิศเหนือ) กบั

พระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) เล่ากนัวา่สรา้งขึ้ นโดย

สตรีส่ีพ่ีนอ้งท่ีมีพุทธศรทัธาสงูส่งและต่างใหส้ตัยส์าบานวา่จะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวิต ต่อมา 1 ใน 

4 สาวหนีไปแต่งงาน รํา่ลือกนัวา่ทาํใหพ้ระพุทธรปูองคน้ั์นเกิดรอยรา้วขึ้ นทนัที   

เที่ยง              บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ กุง้แม่น ้าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั ** 

นมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพุทธรปูนอน

ท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ .ศ.2524  ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพมา่

ทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพมา่  องคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตร ถึงแมจ้ะไม่

ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีท่ียา่งกุง้ แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท ซ่ึงจะ

เป็นลกัษณะท่ีไมเ่หมือนกบัพระนอนของไทย  หลงัอาหารนําท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง

หงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บชูาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพมา่ เจดีย ์

ชเวมอดอร ์หรือ พระธาตมุุเตา  (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ นํา

ท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและชาวพมา่เช่ือกนัวา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะ

พมา่และศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียส์งู   377 ฟุต สงูกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 51 

ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน้ําหนักท่ี

มหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไมแ่ตกกระจายออกไป เป็นท่ีรํา่ลือ

ถึงความศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินดาํ ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระ

กรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์ ท่านจะได้

นมสัการ ณ  จุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท์ี่หกัลงมา

เพ่ือเป็นสิริมงคล ซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค  ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิง่ข้ึนไป 
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จากน้ันนําท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ้ึ์ง  (Kanbawza Thardi Palace) ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุด

คน้และบรูณปฏิสงัขรณเ์มื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ทาํใหส้นันิษฐานไดว้า่

โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัคาํสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ 

และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลย

ศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พมา่ แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทาง

ประวติัศาสตร ์และถูกสรา้งจาํลองพระราชวงัและตาํหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหมโ่ดยอา้งอิงจากพงศาวดาร  

บ่าย  นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญ ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กท่ีขา้มผ่านชม

แม่น ้าสะโตง สถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร ์ซ่ึงในอดีตขณะท่ี  2 สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวม

คนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพมา่ไล่ตามซ่ึงนําทพัโดย  สุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชา

เป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมา  กองหนา้ของพมา่ตามมาทนัท่ีริมฝัง่แมน้ํ่าสะโตง ในขณะ ท่ี

ฝ่ายไทยไดข้า้มแมน้ํ่าไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิใหข้า้ศึกขา้มตามมาได้   ไดม้ีการปะทะกนัท่ีริม

ฝัง่แมน้ํ่าสะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมา  แมท่พัหนา้

พมา่เสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพมา่เห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั  กลบักรุง

หงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชย้ิงสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏ

ต่อมาวา่ "พระแสงปืนตน้ขา้มแมน้ํ่าสะโตง"นับเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนั

เป็นเคร่ืองราชปูโภค ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ 

พระธาตอุินทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง  

ค้ิมปุ่นแคม้ป์  เพ่ือทาํการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน  เป็นรถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจาํเสน้ทางชนิด

เดียวท่ีเราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางสกัพกั ก็ถึงจุดหยุดรถ เปล่ียนนัง่

เสล่ียง (ไมร่วมเสล่ียง) เพ่ือเดินทางสู่ยอดเขา   พกัที่ MOUNTAIN TOP HOTEL หรือ KYAITHOO 

HOTEL หรือ GOLDEN ROCK HOTEL เพ่ือเก็บสมัภาระ 

หลงัจากน้ัน นําชม เจดียไ์จท้ีโย หรือ พระธาตอุินทรแ์ขวน  Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) 

แปลวา่ กอ้นหินทอง อยูส่งูจากระดบัน้ําทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพียง 5.5 

เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิ่นเหม ่แต่ชาวพมา่มกัยืนกรานวา่ไมม่ีทาง

ตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มทาํใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ด้

อยา่งสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบชูาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีใหถื้อ

เป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค์  ท่านสามารถเตรียมแผ่น

ทองค าไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตอุินทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วน

สุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได)้ 

ค า่                 บริการอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม จากน้ันท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ี  

  พระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน แต่ประตเูหล็กท่ีเปิดสาํหรบัสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00  
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วนัที่สอง พระธาตอุินทรแ์ขวน–หงสาวดี-ยา่งกุง้-วดัพระหินอ่อน-ชา้งเผือก-เจดียโ์บตาทาวน–์เทพ  

                    ทนัใจ–ตลาดสก็อต-เจดียช์เวดากอง   (B/L/D) 

06.30 น.       บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      นําท่านอาํลาท่ีพกั ออกเดินทางกลบั  เปล่ียนนัง่เสล่ียง  (ไม่รวมเสล่ียง)   ถึงคิมปุนแคม้ป์  

เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มนําท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี สมัผสัวิถีชีวิตชาวเมืองหงสาวดี 

อีกครั้งหน่ึง   

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ กุง้แมน้ํ่าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั ** 

นําท่านเดินทางกลบัสู่ยา่งกุง้  นําท่านกราบสกัการะขอพร พระเจดียโ์บตาทาวน์  (Botataung 

Pagoda)  สถานท่ีรบัพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานท่ีพระมหาเจดียช์เวดากอง  ออกแบบใหใ้ตฐ้าน

พระเจดียม์ีโครงสรา้งโปร่งใหค้นสามารถเดินเขา้ไปภายในได้  โดยอญัเชิญพระธาตุประดิษฐานไวใ้น

ผอบทองคาํ และของมีค่าต่าง ๆ ท่ีพุทธศาสนิกชนนํามาถวายมากมาย สกัการะ “ โบโบยี ” เทพ

ทนัใจ และ เทพกระซิบ น าท่านชม วดัพระหินอ่อน  (Marble Buddha) ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีพระพุทธรปู

หยกขาว (White jade Buddha) สรา้งจากหินหยกกอ้นใหญ่น ามาจากเมืองมณัฑะเลยมี์พระ

ประวตัแิละมีรอยพระพุทธบาทจ าลอง น าท่านชมความน่ารกัแสนรูข้อง ชา้งเผือก  ที่มีลกัษณะ

ทั้ง 9 ประการตรงตามต าราโบราณ ซ่ึงหาชมไดย้ากในปัจจุบนั       สกัการะ พระพุทธไสยาสน์

เจาทตัยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน  นมสัการพระพุทธรปูนอนท่ีมีความยาว 

55 ฟุต สงู 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมี

ความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม  พระบาทมีภาพ

มงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซ่ึง

แตกต่างกบัศิลปะของไทย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **  

  เมนูพิเศษ สลดักุง้มงักร เป็ดปักก่ิง ** 

บ่าย จากน้ัน นําท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน  (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอ๊ต  (Scot 

Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพมา่ สรา้งขึ้ นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ 

เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจาํหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น 

เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ 

เส้ือผา้สาํเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซ้ือสิ้ นคา้หรืออญัมณีที่มีราคาสูงควรขอ

ใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ) ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน

ชมและนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมือง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี  เพ่ือเสริมบารมีในสถานที่ที่เปรียบเสมือนไดก้บัจติ

วิญญาณของชาวยา่งกุง้ และ ชาวพม่า สถานที่แห่งน้ีมี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อน

ออกรบ รอบพระเจดียมี์ประดิษฐกรรมที่สวยงามอยา่งน่าอศัจรรย์  พระเจดียน้ี์ไดร้บัการบูรณะ

และตอ่เตมิโดยกษตัริยห์ลายรชักาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทั้งหมดน ้าหนกัยีส่ิบสาม
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ตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้จ  านวนแปดเสน้และเครื่องอฐัะบริขาร

ของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองค์  บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีตา่งๆ  

จ านวนมาก  และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเ  วณเจดียจ์ะไดช้มความงามของ

วิหารสี่ทิศ  ซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท  ซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและ

สถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต  านานและภูมิหลงัความ

เป็นมาทั้งสิ้ น  ชมระฆงัใบใหญ่ที่องักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กิดพลดัตกแม่น ้ายา่งกุง้เสียก่อน

องักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ี่เดิมได้ จงึถือเป็นสญัลกัษณ์

แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิ  ใหต้รีะฆงั 3  ครั้งแลว้อธิษฐานขออะไรก็

จะไดด้ัง่ตอ้งการ 

19.00 น.  บริการอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ตน์านาชนิด ณ ภตัตาคารการเวก  ใหท่้านไดล้ิ้มรสอาหาร

พ้ืนเมืองแบบพมา่ พรอ้มชมการแสดงนาฏศิลป์ของพมา่ อนังดงามอ่อนชอ้ย ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ GREEN LEAF HOTEL//CENTRAL HOTEL //ORCHID HOTEL เทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัที่สาม ยา่งกุง้-พุกาม-วดัเจดียช์เวสิกอง -วดัอนนัดา-วดัมนุหา-วดักุบยางกี-วดัตโิลมินโล  (B/L/D) 

  วดัสญัพญูัญู-พิเศษนัง่รถมา้ชมเมือง-วิหารธรรมยนัจี-เจดียช์เวชานดอร-์โชวพ้ื์นเมืองเชิดหุ่น 

05.00 น.  บริการอาหารเชา้ แบบกล่องจากทางโรงแรม 

06.00 น.     นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมงกาลาดง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 

07.00 น.     ออกเดินทางไปสนามบินยองล ูสู่เมืองประวติัศาสตรพุ์กาม  โดยสายการบิน Air Mandalay  

                    เท่ียวบินท่ี 6T401 

08.20 น.     เดินทางถึงเมือง พุกาม (Bagan) นําท่านชม พระเจดียช์เวสิกอง  (Shwezigon Pagoda) ซ่ึงเป็นสถูป

ดั้งเดิมของพมา่โดยแท ้มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สรา้งขึ้ นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ้ นครองราชย ์

เพ่ือใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทั้งท่ี

ประชุมสวดมนต ์และศนูยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม  วดัอนนัดา (Ananda 

Temple) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของกาํแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมื่อปี 

1091 ซ่ึงวิหารแห่งน้ีนับไดว้า่เป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มีรปูร่างเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรสั มี

มุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดา้น  ซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยุคตน้ของ

พุกาม และส่ิงท่ีน่าท่ึงของวิหารแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งส่องลงมาตอ้ง

องคพ์ระ ใหม้ีแสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์จากน้ันพาท่านชม วดัมนุหา (Manuha Temple) ตั้งอยูท่าง

ตอนใตข้องหมูบ่า้นมยินกะบา สรา้งเมื่อปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษัตริยแ์ห่งมอญ เพ่ือสัง่สมบุญ

ไวส้าํหรบัชาติหนา้ จึงไดนํ้าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสรา้งวดัน้ี  โครงสรา้งวิหารค่อนขา้งแคบ มีพระ

นอนหน่ึงองค ์กบั พระพุทธรปูอีกสามองคนั์ง่เบียดเสียดอยูภ่ายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้พระทยั

ของกษัตริยเ์ชลยพระองคน้ี์เป็นอยา่งดี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย นําท่านแวะชมส่ิงของขึ้ นช่ือของพุกามก็คือ เครื่องเขิน  (Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรบักนัวา่มีช่ือเสียง

ท่ีสุดในพมา่ เช่น ถว้ยน้ํา จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ ส่ิงท่ีกาํลงัเป็นท่ี

นิยมก็คือ โถใส่ของทาํจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุ้บ แลว้กบัไปคืนรปู

ไดด้งัเดิม จากน้ันพาท่านเท่ียว วดักุบยางกี  (Gubyaukkyi Tempel) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้

จนัสิทธะ ส่ิงท่ีโดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียงัคงเหลืออยู ่จากน้ันเขา้ชม  

วดัตโิลมินโล (Htilominlo Temple) สรา้งขึ้ นเมื่อปี 1211 โดยพระบญัชาของ

พระเจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซ่ึงเกิดกบันางหา้ม

ผูห้น่ึง และไดเ้ส่ียงทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสงู 46 เมตร ยาว 43 

เมตร เท่ากนัทั้ง 4ดา้นมีพระพุทธรปูประดิษฐฐ์านอยูท่ั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มี

ภาพจิตรกรรมฝาผนังอนัเก่าแก่กบัลวดลายปนูป้ัน อนัประณีตสวยงาม  สรา้ง

โดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ .ศ.1761 ซ่ึงไดร้บัการยกยอ่งวา่มีความสวยงาม

มากทั้งภายในและภายนอก  

นมสัการ เจดียส์พัพญัญู  ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สงูท่ีสุดในเมืองพุกาม ชมวิหาร

ธรรมยนัจี (Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก็์เช่ือวา่

เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองพุกาม สรา้งขึ้ นเพ่ือลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกวา่ผล

กรรมจากการกระทาํปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดงั

ตาํนานท่ีโหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา นําท่าน นัง่รถมา้ ชมเมืองทะเลเจดียท่ี์สวยงาม  และหมูบ่า้นเก่าแก่

เมืองพุกามท่ียงัคงวิถีท่ีวิตท่ีเรียบง่าย  จากน้ันนําท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า 

ณ เจดียช์เวซานดอว์  (Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดียใ์นมุม 360 องศา 

ไดจ้ากเจดียแ์ห่งน้ี  

ค า่       บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก  

                    ท่านจะไดช้มการเชิดหุน่ท่ีดเูหมือนมีชีวติจริง พรอ้มล้ิมรสอาหารพ้ืนเมือง 

               พกัที่ BAGAN HOTEL//THAZIN GARDEN HOTEL ณ เมืองพุกาม (หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว )  

  

วนัที่สี่ พุกาม-มณัฑะเลย์ –สะพานไมอู้เบ็ง-ทะเลสาบคองตามนั-พระราชวงัมณัฑะเลย์       

พระราชวงัไมส้กั-ชเวนานจอง-วดักุโสดอ-เขามณัฑะเลย  ์                           (B/L/D) 

06.30 น.      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

                    หลงัอาหารนําท่านออกเดินทางไปยงัสนามบินเมืองพุกาม  

08.35 น.     บินลดัฟ้าสู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยสายการบิน Air Mandalay เท่ียวบินท่ี 6T401 

09.05 น.     เดินทางถึงเมืองมณัฑะเลย ์นําท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองอมรปุระ (Amrapura)  เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะ

ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหน่ึงของพมา่ก่อนท่ีจะยา้ยมาย

อยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยใ์นปี พ .ศ .2400 จากน้ันนําท่านผ่านชมภเูขาสกายศนูยก์ลางแห่ง
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พระพุทธศาสนาท่ีสาํคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแมน้ํ่าอิระวดี เจดียจ์าํนวน

มากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นภเูขา และริมฝัง่แมน้ํ่า ชม สะพานไมอู้เบ็ง 

(U-Ben) สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดในโลกโดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือวา่เสาอ ูเสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง

1,208 ตน้ซ่ึงมีอายุกวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั  (Toungthamon) ไปสู่วดัจอกตอจี ซ่ึง

มีเจดียท่ี์สรา้งตามแบบวดัอนันดาแห่งพุกาม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากน้ันนําท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวงัท่ีส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไม้

สกัท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบรูพา หรือสงครามโลกครั้งท่ี 2 วนัท่ี 

20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษ  ไดท้ิ้งระเบิดจาํนวนมากมายถล่ม

พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพมา่  ดว้ยเหตุผลวา่พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมกาํลงัของกองทพัญ่ีปุ่น  

พระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถูกไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลอง  หลงเหลือก็แต่ป้อม

ปราการและคน้ํูารอบพระราชวงั ท่ียงัเป็นของดัง่เดิมอยู่ ปัจจุปัน พระราชวงัท่ีเห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัท่ี

รฐับาลพมา่ไดจ้าํลองรปูแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้ นมา จากน้ันพาท่านไป พระราชวงัไมส้กั   

ชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัท่ีสรา้งดว้ยไมส้กัทั้งหลงั งดงามตามแบบศิลปะพมา่

แท้ๆ   วิจิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลงัคา บานประตแูละหนา้ต่าง  โดย

เนน้รายละเอียดเก่ียวกบัพุทธประวติัและทศชาติของพระพุทธเจา้   สรา้งโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 

2400 ซ่ึงเป็นปีท่ีพระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยเ์พ่ือเป็นตาํหนักยามแปร

พระราชฐาน แต่หลงัจากท่ีพระองคส้ิ์นพระชนม ์ พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวาย

เป็นวดั  ถือไดว้า่เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง   นําท่านชม วดักุ

โสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีทาํการ สงัคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 5 มี

แผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนังสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว้า่ 

“หนังสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” 

เย็น นําท่านเดินทางสู่เขา  Mandalay Hill ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูน้ีสงู 240 

เมตร ซ่ึงเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงอยูบ่นยอดเขา  สามารถมองเห็น

ทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

       พกัที่ GREAT WALL//MANDALAY CITY //AYEYOWADDY  RIVER ณ เมืองมณัฑะเลย ์ 

(หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว) 

วนัที่หา้          พิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี-มณัฑะเลย ์                                                 

(B/L/-)                                                                          

04.00 น. จากน้ันนําท่านไปนมสัการ  พระมหามยัมุนี อนัเป็นสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ

สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า  ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรปูทองคาํขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษัตริยท่ี์
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ไดร้บัการขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจา้กรุงยะไขท่รงหล่อขึ้ นท่ีเมืองธรรมวดี 

เมื่อปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองคาํเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมาร

วิชยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่  (วดัอาระกนั 

หรือวดัพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ .ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสีย

เมืองพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองคาํ จึงทาํใหท้องคาํเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทองได้

น้ําหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ .ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้ร่ียไรเงินเพ่ือบรูณะวดัข้ึนใหมม่ีขนาดใหญ่

กวา่เดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับไดว้า่เป็นวดัท่ีสรา้งใหมท่ี่สุดแต่ประดิษฐาน

พระพุทธรปูเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพมา่ โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุท่ีนําไปจากกรุงศรี

อยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งท่ี 1 พรอ้มทั้งร่วมพิธีการอนัสาํคญัลา้งพระพกัตรถื์อเป็นการสกัการะเพ่ือ

ความเป็นสิริมงคล  หลงัจากน้ัน เชิญทุกท่านร่วมทาํบุญบรูณวดักุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายรอ้ยปี 

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก  

08.30 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบินมณัฑะเลย์ 

10.00 น. ออกเดินทางไป สนามบินมณัฑะเลย์ เมื่อถึงสนามบินมณัฑะเลย ์มคัคุเทศก์  จะดแูลอาํนวยความ

สะดวกในการเช็คอินน์ และนําส่งท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

12.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ FD 2761  

                    (พรอ้มอาหารบนเครื่อง) 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ…..พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

  

 www.ทวัรเ์กาะลงักาวี.com    

 

(กรุป๊ออกเดินทางไม่ถึง  15 ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัร ์) 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ   

2 ท่าน 

เด็กเสริมเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ่           

2 ท่าน 

เด็กไม่เสริมเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ่       

2 ท่าน 

พกัเดี่ยว 

ท่านละ 

25-29 มกราคม 2557 

8-12 กุมภาพนัธ ์2557 

15-19 กุมภาพนัธ ์2557 

22-26 กุมภาพนัธ ์2557 

8-12 มีนาคม 2557 

15-19 มีนาคม 2557 

22-26 มีนาคม 2557 

29,900.- 29,900.- 28,900.- 6,500.- 

 

http://www.���������ѧ����.com/
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…………………………………………………...……………………................อตัราน้ีรวม…………………………………………………..……………………………………… 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบักรุงเทพฯ-ยา่งกุง้ -กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 4 คืน 

ค่าภาษีสนามบินไทยและพม่า    

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการ            ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไมเ่กิน 20 กก.                     

 มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 100,000 บาท)  

    ทั้งน้ียอ่มอยู ่ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต  

 

……………………............................................................อตัราน้ีไมร่วม……………………………………………………………………….……………. 

ค่าเสล่ียงข้ึน-ลงพระธาตอุินทรแ์ขวน ท่านละ 1,000 บาท  

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ  

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก.   

 ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ  

  ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 ค่าทิปสินน ้าใจ คนหาบเสล่ียง คนละ 1,000 จา๊ด ตอ่เที่ยว (ประมาณ 40 บาท)  

 ค่าทิปสินน ้าใจ คนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน ประมาณ 400.- ตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน 

 

……………………………………………………………………………….………เง่ือนไขการใหบ้ริการ……………………………………………………………………………………… 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอยา่งน้อย1เดือน พรอ้มชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทาง 15 วนั 

2. การยกเลิก  2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด 

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย สงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจาํทุกกรณี 

2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนั เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 50 % ของราคาทวัร ์

2.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 3 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด                                                             ว  

**********วนัทาํการ จนัทร ์- ศุกร ์ไม่นับเสาร-์อาทิตย ์และ วนัหยุด นักขตัฤกษ*์*********** 

3.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ันจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆทั้งส้ิน 

กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

4.เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่

อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืนไดไ้ม่ว่ากรณีใด  ๆ

5.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษัทฯ ระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด  ๆ

 

……………………………………………………..………………………………..………หมายเหตุ………………………………………………………….………………………………… 
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     1.บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

     2.บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏวิติัและอื่นๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม 

       ของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การสญูหาย, ความ  

       ล่าชา้    หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

     3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได ้ 

       ชาํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

     4.บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร 

       เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

     5.รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั 

       ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

     6.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

        ตามสถานการณด์งักล่าว 

     7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

       บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืน 

       เงินใหส้าํหรบัค่าบริการน้ันๆ 

     8.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม 

       โดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

     9.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ ความผิดพลาดจากทางสาย 

       การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี 

       โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

 

………………………………………………………………………..………เอกสารท่ีใชใ้นการขอวีซ่าประเทศพมา่……………………………………………………………. 

**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ** 

หนังสือเดินทางท่ีมีวนักาํหนดอายุใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 

รปูถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รปู สาํหรบัชาวต่างชาติ 3 รปู พ้ืนหลงัสีขาวหนา้ตรงเท่าน้ัน  

(รบัเฉพาะรูปถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านั้น หา้มแม็กซรู์ปใส่พาสปอรต์ค่ะ) 

กรุณาถอดปกพาสปอรต์ของท่าน ก่อนจดัส่งเล่มพาสปอรต์ใหก้บัทางบริษัท 

รปูถ่ายหา้มเป็นชุดขา้ราชการเด็ดขาด 

 

หมายเหต ุรูปถ่ายพ้ืนหลงัเป็นสอ่ืีนๆหรอืถ่ายเองแลว้ปริ้ นสง่มาทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากยืน่

วีซ่าไม่ผ่านและเกิดค่าใชจ้า่ยจรงิ ในกรณีใดๆทั้งสิ้ น 

 

...............................อตัราค่าวีซ่าด่วน ท่ีตอ้งจ่ายสถานทตู เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าชา้ .................................... 

 ยื่นวีซ่า ด่วน 4  วนั เสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ 500 บาท 

 ยื่นวีซ่า ด่วน 1  วนั และ 2 วนั ลกูคา้ตอ้งไปยื่นดว้ยตวัเอง เพ่ือโชวต์วัท่ีสถานฑตูพมา่ 
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ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงข้ึน ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน ้ามนั

ข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ**** 

 

 


