
#10690 ทัวรพมา ยางกุง หงสา 3 วัน 2 คืน เจดียชเวมอด
อว พระราชวังบุเรงนอง นั่งกระเชาข้ึนพระธาตุอินทรแขวน บิน
PG
ทัวรพมา ยางกุง หงสา เจดียโบตาทาวน ไหวเทพทันใจ พระนอนตาหวาน พระ
มหาเจดียชเวดากอง วัดไจคะวาย เจดียไจปุน พระนอนชเวตาเลียว คิมปูนแคมป



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดีย
โบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมีย๊ะ) - เจดียชเวดากอง -
ศาลเทพเจาสุริยัน-จันทรา

  

PARK
ROYAL
YANGON
HOTEL หรือ
เทียบเทา

2 หงสาวดี - วัดไจคะวาย - ตักบาตรพระสงฆ - เจดียชเวมอดอร หรือพระธาตุมุเตา - พระราช
วังบุเรงนอง - เจดียไจป ุน - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - ไจโท - แมน้ําสะโตง - คิมปูน
แคมป - กระเชาข้ึนพระธาตุอินทรแขวน - พระธาตุอินทรแขวน

  

Kyaikhto
,Mountain
Top, Yoyolae
, Golden
Rock Hotel
หรือเทียบเทา

3 พระธาตุอินทรแขวน - ยางกุง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

3 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿3,000

13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย.
63

฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿3,000

1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿3,000

2 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿3,000

4 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿3,000

8 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

3 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

5 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง
- พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ/นัตโบ
โบยี - เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเม๊ียะ - พระมหาเจดียชเวดาก
อง - ศาลเทพเจาสุริยัน-จันทรา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

10.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4ประตู 4 เคานเตอร Fสายการบินบางกอกแอรเวย Bangkok Airway
(PG) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

บาย

13.40 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบินPG 707 ** บริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง**

14.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอน
ท่ีมีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และ
พระบาทซอนกันซ่ึงแตกตางกับศิลปะของไทย

ชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปีกอน ในปี
2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค
และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี

จากนั้นนําทานขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย

จากนั้นนําทานขามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพ่ือสักการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามวา“อะมาดอวเมีย๊ะ”ตามตํานานกลาววา
นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต
ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว

นําทานชมและนมัสการพระมหาเจดียชเวดากอง (ShwedagonPagod) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวา
สองพันหารอยกวาปี เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียท่ีใหญท่ีสุดในพมา

นําทานรวมบูชาแมยักษท่ีเชื่อกันวาการบูชาทานจะชวยในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยูในชองแคบเขาไดที
ละคน และพระสุริยันจันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจ

ค่ํา

บริการอาหารค่ําณภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟต อรอยเต็มอ่ิมกับชาชูชิ สุกี้หมอไฟและซูชิ ขาวป้ันสารพัดหนาในเครือโออิชิ

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาวท่ี PARK ROYAL YANGON HOTEL 5 STAR หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 บาย



ทาอากาศยานมิงกาลาดง

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

เจดียโบตะทาวน

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)

เจดียชเวดากอง

เป็นสนามบินท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญท่ีสุด
เป็นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

สักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมี
ความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

เป็นเจดียท่ีกอสรางขึ้นเพ่ือรับพระเกศาธาตุกอนท่ีจะนําไปบรรจุในพระเจดียชเวดากอง
เมื่อพระเกศาธาตุไดถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือไดนํามาประดิษฐานไวท่ีพระเจดียแหงน้ี กอน
องคพระเจดียไดถูกทําลายในระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และไดรับการบูรณะขึ้นมาใหม
โดยท่ีใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรง ใหคนเดินเขาไปภายในได ดานฝาผนังใตฐานพระ
เจดียไดนําทองคําและของมีคาตางๆ ท่ีพุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายองคพระเจดียมา
จัดแสดงไว

นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักการะ
รูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม
โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลว
เอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จาก
นั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยี แคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาท่ีตั้งใจ
ไว

เป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือ
สัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ตามความ
เชื่อ เวลาท่ีจะขอพรกับทาน จะตองกระซิบ มีคนไดรับผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมา
แกบน และบอกตอกัน จนรายการไหวเทพกระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุก
บริษัท

เจดียน้ีตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็นมหาเจดีย
ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนังสือ Guinness Book of
Records ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเป็นเจดียท่ีสูงท่ีสุดและเกาแกท่ีสุดในโลก



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 เมืองหงสาวดี - วัดไจคะวาย - ตักบาตรพระสงฆ - เจดียชเว
มอดอร หรือพระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - เจดียไจปุน
- พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - เมืองไจโท - แมน้ําสะโตง - คิม
ปูนแคมป - กระเชาพระธาตุอินทรแขวน - พระธาตุอินทรแขวน

สําหรับลูกคาท่ีจองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 2562 ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุง
มังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสก็อต จะปิดใหบริการ โดยทางผูจัดทัวรจะเปล่ียนเป็นรานอาหารอ่ืนและสถานท่ีเท่ียวอ่ืนท่ีเปิด
ใหแทน

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

** บริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง**

** สายการบินบางกอกแอรเวยใหบริการหองรับรองผูโดยสารขาออกระหวางประเทศแหงใหมตั้งอยูบริเวณชั้น 3 ของอาคาร

ผูโดยสาร Concourse D ตรงขามกับประตูขึ้นเครื่องหมายเลข D7 **

เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถ
เลือกชวงท่ีน่ังบนเครื่องบินไดในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราว
ออน กลวยหรือผลไมอ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา บาทหรือจาด ก็ได แลวเอาไปใส
มือของนัตโบโบยีสัก 2ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยีแค
น้ีทานก็จะสมตามความปราถนาท่ีขอไว

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง
วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยังกัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา

**อธิษฐานพรอมดวยใบไมท่ีแปลวาชัยชนะและความสําเร็จ**

ศาลเทพเจาสุริยัน-จันทรา
กอนถึงจุดอธิษฐาน ขอพรพระมหาเจดียชเวดากอง จะมีศาลเล็กๆ ศาลเทพเจาสุริยัน-
จันทรา ลักษณะโดดเดนท่ีจ่ัวหลังคามีรูปนกยูงและกระตาย ชาวพมามากราบไหวขอพร
เกี่ยวกับธุระกิจคาขายใหเจริญรุงเรือง แมกระท่ังรายการดังรายการหนึงในเมืองไทยเคย
มากราบไหวขอพร ยังยืนยันตวยตนเองเลยวา พระสุริยัน-จันทรา มีความศักดิส์ิทธิม์าก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร ชาบูชิบุฟเฟต

 PARK ROYAL YANGON HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ีย่ิงใหญ
และ อายุมากกวา 400ปี อยูหางจากเมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.

่ ่ ่



นําทาน ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ท่ีวัดไจคะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวน
มาก

นําทานเขาชมพระธาตุท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเป็น1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิส์ิทธิ ์
ของพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา

นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้ง(KanbawzaThardi Palace) ซ่ึงเพ่ิงเริ่มขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื่อปี
พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเป็นท่ีประทับของ พระเจาบุเรงนอง
ทานผูท่ีไดรับคําสรรเสริญวาเป็น ผูชนะสิบทิศ และเป็นท่ีประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ครั้งตองตกเป็นเชลยศึก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1ตัว**

ชมเจดียไจป ุน (Kyaik Pun Buddha) มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบท้ัง 4ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดวย องค
สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา(ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีตสามพระองค

นําทานนมัสการพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธ
ลักษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพมาท่ัวประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงาม
ท่ีสุดของพมา

นําทานเดินทางสู เมืองไจโท

ขามผานชมแมน้ําสะโตงสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร ซ่ึงในอดีตขณะท่ี2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอ
โยธยา

จากนั้นนําทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวนใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแคมป ซ่ึงเป็นจุดสําหรับ
ทําการเปล่ียนเป็นรถบรรทุกหกลอ (เป็นรถประจําเสนทางชนิดเดียวท่ีจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได)ใชเวลาเดินทางจาก
คิมปูนแคมปถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง

พิเศษสุด นําทานน่ังกระเชาไฟฟาขึ้นสูสถานีพระธาตุ ใชเวลาประมาณ 10 นาที ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงาม
อีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน

นําทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยูบนกอนหินกลมๆ ท่ีตั้งอยูบนยอดเขาอยาง
หมิ่นเหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ิทธิท่ี์บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนน้ี
ทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป

**หมายเหตุ ในกรณีกระเชาปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติท่ีไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทฯจะเปล่ียนเป็นขึ้นรถบรรทุก
แทนโดยสงวนสิทธิก์ารคืนเงินทุกกรณี**

ค่ํา

พักท่ี Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel หรือเทียบเทา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารในโรงแรม

จากนั้นทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิท่ีพระเจดียไดตลอดท้ังคืนแตประตูเหล็กท่ีเปิดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึง
เวลา 21.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผาหมผาพันคอเบาะรองน่ังเน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีนั้นมีความเย็นมาก

หงสาวดี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากท่ี
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง



วัดไจคะวาย

ตักบาตรพระสงฆ

เจดียชเวมอดอร หรือพระธาตุมุเตา

พระราชวังบุเรงนอง

วัดไจคะวาย อยูในเมืองหงสาวดี หางจากยางกุงไปประมาณ 92 กม. วัดไจคะวาย ไมใชวัด
ท่ีมีชื่อในเรื่องของเจดียหรือพระพุทธรูปองคโตสูงใหญ แตมีชื่อเสียงเพราะเป็นโรงเรียนท่ี
สอนพระพุทธศาสนาเปรียญธรรมชั้นตรี โท และเอก อันโดงดังของพมา

ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ท่ีวัดไจคะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป
ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจานวนมาก ทานสามารถนาสมุด ปากกาดินสอไปบริจาคท่ีวัดแหง
น้ีไดหรือบริจาคปัจจัยใหกับทาน (ควรเตรียมแลกแบงคเล็กๆไวสําหรับทําบุญ

เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดท่ี
ศักดิส์ิทธิม์าก ทานจะไดนมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิส์ิทธิ ์และสามารถนําธูปไปค้ํากับ
ยอดของเจดียองคท่ีหักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนด่ังค้ําจุนชีวิตใหเจริญ
รุงเรืองย่ิงขึ้นไป

พระเจาบุเรงนองมีรับสั่งใหสรางขึ้น เพ่ือเป็นศูนยกลางทางการปกครอง พระนเรศวรและ
พระสุพรรณกัลยาก็เคยประทับท่ีน่ีในระหวางท่ีพระองคทรงเป็นองคประกัน พระเจาบุเรง
นองจึงรับสั่งใหสรางพระราชวังใหย่ิงใหญ โดยกําแพงเมืองชั้นนอกมีประตูถึง 20 ประตู
พ้ืนท่ีภายในกําแพงเมืองกวางใหญมาก แมแตพระธาตุมุเตายังจัดเป็นสวนหน่ึงในกําแพง
เมืองพระราชวังบุเรงนองแหงน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1ตัว

เจดียไจปุน

พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว

 บาย

มีอายุราว 500 กวาปี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องคหันพระพักตรไปทุก
ทิศทาง เหตุผลท่ีตองสรางหันไปทุกทิศนั้นก็ เพราะแทนความหมายถึงพระพุทธเจาท้ังสี่
พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

เป็นปูชนียสถานศักดิส์ิทธิอั์นดับสองของเมืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และ
เป็นพระพุทธไสยาสน ท่ีมีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สรางโดยพระเจาเมงกะติปะ
พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือม
พระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสนของไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกัน เลาขานวาเป็น
พระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในคืนกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน



 หมายเหตุ ท่ีวัดไจคะวาย ทานสามารถรวมทําบุญถวายขาวสารกระสอบละ 1,000 บาทได ตามศรัทธา

ในกรณีกระเชาปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติท่ีไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทฯจะเปล่ียนเป็นขึ้นรถบรรทุกแทนโดยสงวน
สิทธิก์ารคืนเงินทุกกรณี

ในกรณีพักโรงแรมGolden Rock Hotelจะขึ้นอินแขวนไดแคครั้งเดียว

โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ีขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตุอินแขวน
โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยางกุงและมีโรงแรมจํากัด แตไดเรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็นหองพัดลม
่

ไจโท

แมนํ้าสะโตง

คิมปูนแคมป

กระเชาขึ้นพระธาตุอินทรแขวน

พระธาตุอินทรแขวน

เป็นเมืองเกาท่ีมีทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง ท่ีเป็นท้ัง ทุงนา ปาเขา สัมผัสความ
เป็นธรรมชาติทําใหอากาศเย็นขึ้นเรื่อยๆ

เป็นแมน้ําท่ีมีชื่อเสียงในประเทศพมา มีความยาวท้ังหมด 420 กิโลเมตร เป็นเสนแบง
เขตแดนระหวางเขตหงสาวดีกับรัฐมอญ แมน้ําสะโตงเป็นแมน้ําสายใหญท่ีเมื่อถึงฤดูน้ํา
หลาก ความกวางจากฝ่ังหน่ึงไปยังอีกฝ่ังหน่ึงอาจกวางไดถึง 3 กิโลเมตร มีความสําคัญใน
ประวัติศาสตรไทยเมื่อครั้งท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จหลบหนีกองทัพพมาของพระ
มหาอุปราชมังสามเกียด พระองคไดหลบหนีขามพนมาและไดแสดงวีรกรรมยิงพระแสงปืน
ขามลําน้ําสะโตง คือ ยิงปืนคาบศิลาจากอีกฝ่ังของแมน้ําถูกแมทัพพมา ชื่อ สุรกรรมา เสีย
ชีวิตคาคอชาง เมื่อปี พ.ศ. 2127 ซ่ึงตอมาพระแสงปืนกระบอกน้ีไดถูกขนามนามวา
"พระแสงปืนตนขามแมน้ําสะโตง

คิมปูนแคมป เมือง ไจกโถ (Kyaik Tito) อําเภอสะเทิม เขตรัฐมอญ เป็นหมูบานเล็กๆตั้ง
อยูบริเวณเชิงเขา เมื่อมาถึงก็ตองเปล่ียนถายจากรถบัสทองเท่ียวมาเป็นรถ 6 ลอประจํา
ทางท่ีว่ิงขึ้นเขา-ลงเขาโดยเฉพาะ ผูท่ีจะขึ้นไปนมัสการพระธาตุอินทรแขวนท่ีอยูบนยอด
เขาสูง 1200 เมตรหรือ 3600 ฟุต ก็ตองมาขึ้นรถท่ีน่ีกันทุกคน หากจะเปรียบก็คลายกับ
คิวรถสองแถวเชิงดอยสุเทพ ซ่ึงเป็นทารถท่ีรับสงผูโดยสารเพ่ือขึ้นไปนมัสการพระธาตุบน
ดอยสุเทพ

น่ังกระเชาขึ้นพระธาตุอินทรแขวน ซ่ึงเป็นอีกตัวเลือกในการขึ้นพระธาตุอินทรแขวนนอก
เหนือจากการน่ังรถขึ้นไป ท่ีน่ีถือเป็นหน่ึงในอัครมหาสถานท่ีไมควรจะพลาดมากราบไหว
บูชา หากไดมาเยือนประเทศพมาน้ี

มีลักษณะเป็นกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะ
หลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมาอยางเหลือเชื่อ พระธาตุอินทรแขวนนับ
เป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวพมาตองไปสักการะ และตามความเชื่อลาน
นาเชื่อวาเป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีจอ (ปีหมา) ท่ีคนเกิดปีน้ีตองไปนมัสการสักครั้งหน่ึง
ในชีวิต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Kyaikhto ,Mountain Top, Yoyolae , Golden Rock Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 พระธาตุอินทรแขวน - ยางกุง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไมสามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

05.00 น. อรุณสวัสดิย์ามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูท่ีตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไมไดบังคับนะคะ
สําหรับอาหารท่ีจะใสบาตรสามารถซ้ือไดโดยจะมีรานคาจําหนายราคาอาหารเริ่มตนชุดละ 3,000-10,000 จาต ดอกไมธูปเทียน
เริ่มตนชุดละ 2,000 จาต ทําบุญตามอัธยาศัย 06.30น.

06.30 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

07.30 น. อําลาท่ีพัก เปล่ียนน่ังรถบรรทุกถึงคิมปุนแคมปเปล่ียนเป็นรถโคชปรับอากาศ เดินทางเขาสูเมืองยางกุง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง

15.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG 708 ** บริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง**

17.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจมิรูลืม
       สําหรับลูกคาท่ีจองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 2563ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุงมังกร/

พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิดใหบริการคะ พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิดใหบริการโดยทางผู
จัดทัวรจะเปล่ียนเป็นรานอาหารอ่ืนและสถานท่ีเท่ียวอ่ืนท่ีเปิดใหแทนคะ

พระธาตุอินทรแขวน

ยางกุง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มีลักษณะเป็นกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะ
หลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมาอยางเหลือเชื่อ พระธาตุอินทรแขวนนับ
เป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวพมาตองไปสักการะ และตามความเชื่อลาน
นาเชื่อวาเป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีจอ (ปีหมา) ท่ีคนเกิดปีน้ีตองไปนมัสการสักครั้งหน่ึง
ในชีวิต

ป็นเมืองหลวงของเขตยางกุง ยางกุงเป็นเมืองหลวงของพมาจนถึงปี พ.ศ. 2549 เมื่อ
รัฐบาลทหารยายเมืองหลวงไปยังเมืองเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพมา ยางกุงเป็น
เมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศมีประชากรกวา 7 ลานคน และเป็นศูนยกลางการคาท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของพมา ยางกุงมีจํานวนอาคารยุคอาณานิคมมากท่ีสุดในภูมิภาคน้ี[6] และเป็นเมือง
ในยุคอาณานิคมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว เศรษฐกิจยุคอาณานิคมมีศูนยกลางบริเวณรอบ
เจดียสุเลซ่ึงขึ้นชื่อวาเกาแกกวา 2,000 ปี เมืองน้ียังเป็นท่ีตั้งของเจดียชเวดากอง ซ่ึงเป็น
เจดียศักดิส์ิทธิท่ี์สุดในพมา ยางกุงยังเป็นท่ีตั้งสุสานของจักรพรรดิโมกุลองคสุดทาย ซ่ึงถูก
อังกฤษเนรเทศมายังยางกุงหลังการจลาจลของอินเดียในปี ค.ศ. 1857

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ สําหรับลูกคาท่ีจองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 2563ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุงมังกร/
พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิดใหบริการคะ พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิดใหบริการโดยทางผู
จัดทัวรจะเปล่ียนเป็นรานอาหารอ่ืนและสถานท่ีเท่ียวอ่ืนท่ีเปิดใหแทนคะ

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นสนามบินท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญท่ีสุด
เป็นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง

การชําระเงิน
  กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30

วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน)

  กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีท่ีคาทัวรมีราคา ตํ่ากวา 10,000 บาท 

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม

คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (เริ่มตั้งแต 1 มิ.ย. 62 เป็นตนไป)

อัตรานี้ไมรวม:



คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน **เริ่ม ตั้งแต 1 มิ.ย. 62 เป็นตนไป** (บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)

ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหน่ึง เป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม
2558 ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท 

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) จะตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 

** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหน่ึง เป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม
2558 ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท **

หมายเหตุ
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง**

- สําหรับลูกคาท่ีจองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 2562 ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุงมังกร/
พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสก็อต จะปิดใหบริการ โดยทางผูจัดทัวรจะเปล่ียนเป็นรานอาหารอ่ืนและสถานท่ีเท่ียวอ่ืนท่ีเปิดใหแทน 

หมายเหตุเพ่ิมเติม

1. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปล่ียนแปลงไฟลทบิ
นรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคน
เขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การ
ปิดของสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกคา
จะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

2. อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร

3. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

4. ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ เพ่ือประโยชนของทานเองและบุคคลอ่ืน

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนักทองเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใชประกอบการโฆษณาเทานั้น

**ท้ังน้ี กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถี่ถวน หากลูกคาจายเงินมัดจําแลวทางบริษัทฯจะถือวาลูกคา
ยอมรับในเงื่อนไขท้ังหมด**

**ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตราน้ีรวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบิน
แลว**

การยกเลิก
กรณียกเลิก (จอยกรุป) :
•    ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด

•    ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

•    ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น



กรณียกเลิก (ตัดกรุป) :
•    ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

•    ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

•    ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บปวย
กะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี

บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทางหรือยกเลิก
การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


