
#11862 ทัวรพมา ยางกุง หงสา 3 วัน 2 คืน สักการะพระมหา
เจดียชเวดากอง พระธาตุอินทรแขวน ขอพรเทพทันใจ บิน DD
ทัวรพมา ยางกุง หงสา สิเรียม วัดไจคะวาย เจดียชเวมอรดอร พระราชวังบุเรง
นอง พระธาตุอินทรแขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดียไจปุน พระนอนตาหวาน เจ
ดียชเวดากอง จดียโบตะทาวน (เทพทันใจ) วัดพระหินออน ชางเผือก ชอปปง
ตลาดสกอต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง - เมืองหงสาวดี - วัดไจคะวาย -
เจดียชเวมอดอร หรือพระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแคมป - แมน้ําสะโตง - พระ
ธาตุอินทรแขวน

  

KYAIK
HTO
HOTEL
หรือ YOE
YOE
LAY
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

2 พระธาตุอินทรแขวน - เมืองหงสาวดี - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - เจดียไจป ุน - พระมหาเจ
ดียชเวดากอง   

 Best
Western
Green
Hill หรือ
Summit
Parkview
 หรือเทียบ
เทา

3
สิเรียม - เจดียเยเลพญา - ยางกุง - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ/นัตโบโบยี - เทพกระซิบ หรือ
อะมาดอวเมีย๊ะ - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสกอต - วัดพระหิน
ออน หรือ วัดตอจี - ปางชางเผือก - ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿3,500

15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿3,500

28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500

29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500

5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500

6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500

12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500

13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500

26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿3,500

27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿3,500

2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500

3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500

9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿3,500



17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500

23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500

24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500

30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500

31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติมิ
งกาลาดง - เมืองหงสาวดี - วัดไจคะวาย - เจดียชเวมอดอร
หรือพระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแคมป - แมน้ํา
สะโตง - พระธาตุอินทรแขวน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. พรอมกัน ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้ 3 เคานเตอร สายการบินนกแอร
โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

06.30 น. ออกเดินทางสู ยางกุง โดยสายการบินนกแอร เท่ียวบินท่ี DD4230 (ไมมีอาหารบนเครื่อง)

07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นท่ีเมีย
นมารชากวาประเทศไทยครึ่งชัว่โมง)

นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี

นําทานตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ท่ี วัดไจคะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวน
มากทานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวัดแหงน้ีได

นําทานสักการะ พระเจดียชเวมอดอว เจดียน้ีเป็นสัญลักษณแหงความรุงโรจนแหงหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิส์ิทธิ ์
ของพมา คนไทยนิยมเรียกวา “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซ่ึงครัง้กอนเป็นสถานท่ีประกอบพิธี
ศักดิส์ิทธิ ์กอนออกศึกของบูรพกษัตริย ในสมัยโบราณกาล

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(กุงแมน้ํายาง ทานละ 1 ตัว)

นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง สรางขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพ่ือใชเป็นศูนยกลางทางการปกครองและใชออกวาราชการ ปี
พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจานันทบุเรง ซ่ึงพระราชวังเดิมน้ันเคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครัง้ยังทรงพระ
เยาวและถูกจับเป็นตัวประกัน

นําทานออกเดินทางสู คิมปูนแคมป (เชิงเขาไจกโท) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ระหวางทางทานจะเห็นแมน้ําสะโตง
ซ่ึงเป็นแมน้ําท่ีมีความสัมพันธกับพระนเรศวรมหาราช พระองคสามารถยิงพระแสงปืนขามน้ําท่ีกวางใหญน้ีไปตองแมทัพพมา จน
ไดรับชัยชนะ

นําทานเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกขึน้บนภูเขาไจกโท เพ่ือเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก ระหวางทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขาง
ทาง (น่ังรถบรรทุกขึน้ไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจกโท ท่ีเป็นท่ีตัง้ของพระธาตุอินทรแขวน)

***ในกรณีคณะทัวรเดินทางไมถึง 15 ทาน สําหรับรถขึน้บนพระธาตุอินทรแขวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใชรถรวมกับ
คณะอ่ืน ซ่ืงอาจใชเวลาพอสมควร****

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทรแขวน ซ่ึงเป็น นักพรตท่ีมีความศักดิส์ิทธอีกแหง
หน่ึง ทานสามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน ถาจะสักการะกลางแจงเป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ีย่ืนสูพระเจดียไจ
เท่ียว ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผาหม

(แตประตูเหล็กท่ีเปิดสําหรับบุรุษท่ีเขาไปปิดทององคเจดียเปิดถึงเวลา 22.00น.)

พักท่ี โรงแรม KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL

 เชา



ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง

เมืองหงสาวดี

วัดไจคะวาย

เจดียชเวมอดอร หรือพระธาตุมุเตา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

เป็นสนามบินท่ีตัง้อยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญท่ีสุด
เป็นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตีจ้ะยึดครองได หลังจากท่ี
พระเจาตะเบ็งชเวตีเ้ขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร กุงแมน้ํายาง ทานละ 1 ตัว

พระราชวังบุเรงนอง บาย

พระเจาบุเรงนองมีรับสัง่ใหสรางขึน้ เพ่ือเป็นศูนยกลางทางการปกครอง พระนเรศวรและ
พระสุพรรณกัลยาก็เคยประทับท่ีน่ีในระหวางท่ีพระองคทรงเป็นองคประกัน พระเจาบุเรง
นองจึงรับสัง่ใหสรางพระราชวังใหย่ิงใหญ โดยกําแพงเมืองชัน้นอกมีประตูถึง 20 ประตู
พ้ืนท่ีภายในกําแพงเมืองกวางใหญมาก แมแตพระธาตุมุเตายังจัดเป็นสวนหน่ึงในกําแพง
เมืองพระราชวังบุเรงนองแหงน้ี



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 พระธาตุอินทรแขวน - เมืองหงสาวดี - พระพุทธไสยาสนชเวตา
เลียว - เจดียไจปุน - พระมหาเจดียชเวดากอง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

ไมมีอาหารบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชัว่โมง

คิมปูนแคมป (เชิงเขาไจกโท) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง

***ในกรณีคณะทัวรเดินทางไมถึง 15 ทาน สําหรับรถขึน้บนพระธาตุอินทรแขวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใชรถรวมกับ
คณะอ่ืน ซ่ืงอาจใชเวลาพอสมควร****

(แตประตูเหล็กท่ีเปิดสําหรับบุรุษท่ีเขาไปปิดทององคเจดียเปิดถึงเวลา 22.00น.)

คิมปูนแคมป

แมนํ้าสะโตง

คิมปูนแคมป เมือง ไจกโถ (Kyaik Tito) อําเภอสะเทิม เขตรัฐมอญ เป็นหมูบานเล็กๆตัง้
อยูบริเวณเชิงเขา เมื่อมาถึงก็ตองเปล่ียนถายจากรถบัสทองเท่ียวมาเป็นรถ 6 ลอประจํา
ทางท่ีว่ิงขึน้เขา-ลงเขาโดยเฉพาะ ผูท่ีจะขึน้ไปนมัสการพระธาตุอินทรแขวนท่ีอยูบนยอด
เขาสูง 1200 เมตรหรือ 3600 ฟุต ก็ตองมาขึน้รถท่ีน่ีกันทุกคน หากจะเปรียบก็คลายกับ
คิวรถสองแถวเชิงดอยสุเทพ ซ่ึงเป็นทารถท่ีรับสงผูโดยสารเพ่ือขึน้ไปนมัสการพระธาตุบน
ดอยสุเทพ

เป็นแมน้ําในประเทศพมามีความยาว 420 กิโลเมตร เป็นเสนแบงเขตแดนระหวางเขตหง
สาวดีกับรัฐมอญ แมน้ําสะโตงเป็นแมน้ําสายใหญท่ีเมื่อถึงฤดูน้ําหลาก ความกวางจากฝ่ัง
หน่ึงไปยังอีกฝ่ังหน่ึงอาจกวางไดถึง 3 กิโลเมตร[1] มีความสําคัญในประวัติศาสตรไทย
เมื่อครัง้ท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จหลบหนีกองทัพพมาของพระมหาอุปราชมังสาม
เกียด พระองคไดหลบหนีขามพนมาและไดแสดงวีรกรรมยิงพระแสงปืนขามลําน้ําสะโตง
คือ ยิงปืนคาบศิลาจากอีกฝ่ังของแมน้ําถูกแมทัพพมา ชื่อ สุรกรรมา เสียชีวิตคาคอชาง เมื่อ
ปี พ.ศ. 2127 ซ่ึงตอมาพระแสงปืนกระบอกน้ีไดถูกขนามนามวา "พระแสงปืนตนขาม
แมน้ําสะโตง

พระธาตุอินทรแขวน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเทา

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

 กิจกรรม เชา



รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสักการะ พระธาตุอินทรแขวน หรือถวายอาหารพระธาตุอินทรแขวน ทานจะพบกับบรรยากาศยามเชาท่ีสดชื่น
ทิวทัศนงดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพมา สักการะสิ่งศักดิส์ิทธิบ์นภูเขา ถายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระ
ธาตุ

นําทานเก็บสัมภาระแลวออกเดินทางกลับสู หงสาวดี ตามเสนทางเดิม

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว เป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพมา มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรางขึน้
โดยพระเจามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือมพระบาท ตางจาก
พระพุทธไสยาสนของไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกัน ดานหลังพระองคมีภาพวาดท่ีสวยงาม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุงแมน้ํายาง ทานละ 1 ตัว)

นําทานชม เจดียไจป ุน ซ่ึงมีอายุมากกวา 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับ
น่ังโดยรอบทัง้ 4 ทิศ ท่ีมีความงดงามเป็นเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ดวยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศ
ใต), พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)

นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา เป็นเจดียทองคําท่ีงดงาม ตัง้เดนเป็นสงาอยูกลาง
เมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดียชเวดากองมี
ทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักท่ี โรงแรม Best Western Green Hill หรือ Summit Parkview หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว

พระธาตุอินทรแขวน

เมืองหงสาวดี

พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตีจ้ะยึดครองได หลังจากท่ี
พระเจาตะเบ็งชเวตีเ้ขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร กุงแมน้ํายาง ทานละ 1 ตัว

 บาย



วันท่ี 3 สิเรียม - เจดียเยเลพญา - ยางกุง - เจดียโบตะทาวน - เทพ
ทันใจ/นัตโบโบยี - เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเม๊ียะ - พระพุทธ
ไสยาสนเจาทัตยี - ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสกอต - วัด
พระหินออน หรือ วัดตอจี - ปางชางเผือก - ทาอากาศยาน
นานาชาติมิงกาลาดง - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

เจดียไจปุน

พระมหาเจดียชเวดากอง

มีอายุราว 500 กวาปี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องคหันพระพักตรไปทุก
ทิศทาง เหตุผลท่ีตองสรางหันไปทุกทิศน้ันก็ เพราะแทนความหมายถึงพระพุทธเจาทัง้สี่
พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

ตัง้อยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็นมหาเจดียท่ีบรรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนังสือ Guinness Book of Records ได
จัดใหพระเจดียชเวดากองเป็นเจดียท่ีสูงท่ีสุดและเกาแกท่ีสุดในโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

  Best Western Green Hill หรือ Summit Parkview  หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สิเรียม อยูหางจากยางกุงประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง

นําทานลงเรือไป ชมเจดียเยเลพญา เจดียน้ีสรางขึน้บนเกาะกลางน้ํา หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา “เจดียกลางน้ํา”นําทานนมัสการ
พระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิเกาแกท่ีประดิษฐานบนบัลลังกไมแกะสลักปิดทองคําเปลวท่ีงดงาม

นําทานเดินทางกลับ ยางกุง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุงมังกร)

นําทานนมัสการ เจดียโบตะทาวน ซ่ึงโบตะทาวน แปลวา เจดียนายทหาร 1000 นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวนน้ีและทรงนํา
พระเกศธาตุ ไว 1 เสน กอนท่ีจะนําไปบรรจุท่ีเจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอ่ืนๆ

ดานซายมือจะเป็นรูปป้ัน นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบูชา ดวยท่ีเชื่อวาเมื่อ
อธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ

นําทานขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมีย๊ะ ตามตํานานเลาวา เป็นธิดาของพญานาค ท่ีศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิน้ชีวิต
ไปกลายเป็นนัตท่ีชาวพมาเคารพกราบไหวกัน

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสุดและดวงตาสวยท่ีสุดของประเทศพมา ท่ี
บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลาง
ฝ าพระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ

นําทานเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองท่ี ตลาดสกอตมารเก็ต ซ่ึงสรางเมื่อครัง้พมายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหทาน
ไดเลือกชมและเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกพ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก

่ ่ ่ ่



นําทานชม วัดพระหินออน ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีแกะสลักจากหินออนท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพมา

นําทานชม ชางเผือก ท่ีเป็นชางคูบานคูเมืองของพมา มีสีขาวเผือกตลอดทัง้ตัวถูกตองตาม คชลักษณะของชางเผือกทุก
ประการ

นําทานเดินทางสู สนามบินยางกุง เพ่ือ เดินทางกลับกรุงเทพฯ

ค่ํา

21.00 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร เท่ียวบินท่ี DD 4239

22.55 น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ

สิเรียม

เจดียเยเลพญา

ยางกุง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยูตรงจุดบรรจบของแมน้ําหงสาและแมน้ํายางกุง ซ่ึงในอดีตเมืองน้ีเป็น
เมืองทาสําคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส ปัจจุบันเมืองสิเรียมเป็นเมืองอุตสาหกรรม
ชาวเมืองสวนใหญทํางานในโรงกล่ันน้ํามันหรือไมก็เป็นลูกจางในโรงเบียร ประชากรสวน
มากเป็นชาวพมาเชื้อชายอินเดีย เพราะในสมัยท่ีพมาเป็นเมืองขึน้ของอังกฤษ สิเรียมเป็น
ศูนยกลางของเมืองทาและยังเป็นแหลงผลิตอาหารสงสูกรุงยางกุง

เจดียเยเลพญา หรือ เจดียกลางน้ํา (Kyauktan Yele Paya) ตามตํานานเลาวา เจดียแหง
น้ีสรางในสมัยมอญเรืองอํานาจ เมื่อราวพันกวาปีกอน โดยพระสงฆรูปหน่ึงฝันวาท่ีแหงน้ี
มีเจดียสวยงาม แลวไดไปทูลกษัตริยในสมัยน้ันเพ่ือขอใหสรางเจดียกลางน้ําแหงน้ี และยัง
ไดตัง้จิตอธิษฐานวา ถาหากมีน้ําทวมก็ขออยาใหทวมองคพระเจดีย เจดียแหงน้ีสรางบน
เกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแมน้ํากวางใหญ วากันวาหากมีงานพิธีจัดขึน้ท่ีน่ี
สามารถจุคนไดถึง 2 หมื่นคน

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุงมังกร

เจดียโบตะทาวน บาย

เป็นเจดียท่ีกอสรางขึน้เพ่ือรับพระเกศาธาตุกอนท่ีจะนําไปบรรจุในพระเจดียชเวดากอง
เมื่อพระเกศาธาตุไดถูกอัญเชิญขึน้จากเรือไดนํามาประดิษฐานไวท่ีพระเจดียแหงน้ี กอน
องคพระเจดียไดถูกทําลายในระหวางสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และไดรับการบูรณะขึน้มาใหม
โดยท่ีใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรง ใหคนเดินเขาไปภายในได ดานฝาผนังใตฐานพระ
เจดียไดนําทองคําและของมีคาตางๆ ท่ีพุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายองคพระเจดียมา
จัดแสดงไว



เทพทันใจ/นัตโบโบยี

เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมี๊ยะ

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสกอต

วัดพระหินออน หรือ วัดตอจี

ปางชางเผือก

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

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

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

หรือ ตลาดโบซกอองซาน หรือ ตลาดโบจก ตลาดใหญและนาเท่ียวท่ีสุดในกรุงยางกุง เดิม
คือ “สกอตมารเก็ต” สรางโดยชาวสก็อต ตลาดน้ีถือเป็นแหลงรวบรวมสินคาจากท่ัว
ประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของพมาซ่ึงตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซ้ือของฝาก
ญาติมิตรไดนานาชนิด

เป็นวัดท่ีมีพระพุทธรูปหยกขาว (White jade Buddha) สรางจากหินหยกกอนใหญนํามา
จากเมืองมัณฑะเลยมีพระประวัติและมีรอยพระพุทธบาทจําลอง

ซ่ึงในประเทศไทยไมมีใหเห็นแลวในปัจจุบัน ในประเทศพมาเองปาเขาอุดมสมบูรณ และ
ยังมีชางเผือกใหไดชม ไดเห็นกันอยูและ ชางเผือกน้ันตองตรงตาม คชลักษณะ 5
ประการ คือ 1. งาอุมบาตร 2. ผิวเปลือกมะนาว 3. หลังโคงเหมือนคันธนู 4. หางผู 5.
เล็บขาว

 คํ่า



 หมายเหตุ สิเรียม ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง

ตลาดสกอตปิดทุกวันจันทรและเทศกาลวันสงกรานต

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง

ทาอากาศยานดอนเมือง

เป็นสนามบินท่ีตัง้อยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญท่ีสุด
เป็นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด  
 

การชําระเงิน
1.ชําระเงินคาทัวรเต็มจํานวน ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาท่ีท่ีดูแลเสน

ทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน

2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

3.หากทานท่ีตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึน้

4.หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน(ในวันเวลาทําการ)ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดิน
ทางโดยอัตโนมัติ 
 

อัตรานี้รวม:
1.คาตัว๋เครื่องบินชัน้นักทองเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะ

ตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายท่ีทางสายการบินกําหนด)

2.คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง 20 กก.

3.คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

4.คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง

5.คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา 

6.คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

7.คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

8.คารถขึน้พระธาตุอินทรแขวน 

9.คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

10.คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา   รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
เบีย้ประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

เบีย้ประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี  
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี  
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

่



คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตรานี้ไมรวม:
1.คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)

2.คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษ(มินิบาร, น้ําด่ืม, บุหรี่, เหลา, เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, คา
ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,  คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บปวยจาก
โรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทางเป็นตน

3.คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติและผูถือเอกสารตางดาวตองย่ืนวีซาเขาประเทศพมามีคา
ธรรมเนียม 1,600 บาทตอทาน และคาบริการย่ืนวีซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการย่ืนวีซา 5-7 วันทําการ ยกเวน
หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส ไมตองย่ืนวีซา

4.คาหองพักเด่ียวตามอัตรา

5.คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด

6.คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

7.คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก)

8.คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา

9.คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
 

วีซา
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน

ขึน้ไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษวางอยางตํ่า 6 หนา

เอกสารการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติท่ีไมไดรับการยกเวน)โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ

หนังสือเดินทาง (Passport) 

ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา

รูปถาย

รูปถายสีหนาตรงขนาด2 น้ิว จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไวไมเกิน 6 เดือน , สติก๊เกอรใชไมได)และกรุณาเขียน
เบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป

ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย

พาสสปอรตตางชาติท่ีเดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทับใหแนบมาในเลมพาสปอรต
ดวย

**ในกรณีท่ีมีพาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพ่ือปองกันการสูญหาย หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะ
ไมรับผิดชอบในทุกกรณี ** 
 

หมายเหตุ
ราคายังไมรวมคาทิปไกด + คนขับรถทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไม
สามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

***ในกรณีคณะทัวรเดินทางไมถึง 15 ทาน สําหรับรถบรรทุกขึน้บนพระธาตุอินทรแขวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใชรถรวมกับ
คณะอ่ืน ซ่ืงอาจใชเวลาพอสมควร****

หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย.

**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 3,500 บาท 
ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตัว๋เครื่องบิน



***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน***

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

 

เรื่องตัว๋เครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1.ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคา
ใชจายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการ     ออกตัว๋เครื่องบินไปแลว (กรณีตัว๋ REFUNDได) ผู
เดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

2.ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

3.หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึน้จริง
 และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

4.น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน   กําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึน้อยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน

เรื่องโรงแรมท่ีพัก

1.เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) และหองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมีหองพักแบบ 3 ทาน
จํานวนไมมากนัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

2.กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 

 
 

การยกเลิก
1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน        คืนคาใชจายทัง้หมด 

2.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน        เก็บคาใชจายทัง้หมด

3.แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทัง้หมด

4.สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทัง้หมด

5.บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

6.กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตัว๋เครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามท่ี
สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได

7.กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืน
คาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการย่ืนวีซา,คาวีซา และคาใชจายบางสวนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ
กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

8.กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด

่ ่



9.กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เน่ืองจากผูเดินทางทานอ่ืนในกลุมโดนปฏิเสธวีซา หรือไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

10.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด 
 


