
#11885 ทัวรพมา ยางกุง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน นมัสการเจ
ดียชเวดากอง ขอพรเทพทันใจที่เจดียโบตะทาวน บิน PG
ทัวรพมา ยางกุง หงสาวดี วัดไจคะวาย เจดียชเวมอดอว พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทรแขวน พระธาตุอินทรแขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดียไจปุน พระ
นอนตาหวาน เจดียชเวดากอง เจดียโบตะทาวน(เทพทันใจ) เทพกระซิบ ชอปปง
ตลาดสกอต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง - ตักบาตรพระสงฆ -
เจดียชเวมอดอร หรือพระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแคมป - พระธาตุ
อินทรแขวน

  

YOE YOE LAY
HOTEL หรือ
KYAIKHTO
HOTEL

2 พระธาตุอินทรแขวน - เมืองหงสาวดี - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - เจดียไจป ุน -
ยางกุง - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - พระมหาเจดียชเวดากอง   

GRAND
MERCURE หรือ
SULE
SHANGRI-LA
หรือเทียบเทา

3 เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ/นัตโบโบยี - เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมีย๊ะ - ตลาดโบ
โออองซานหรือตลาดสกอต - ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿4,500

2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

7 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿4,500

11 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500



30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติมิ
งกาลาดง - ตักบาตรพระสงฆ - เจดียชเวมอดอร หรือพระธาตุ
มุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแคมป - พระธาตุอินทร
แขวน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

06.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเตอร F โดยมีเจาหนาท่ี… คอย
ใหการตอนรับ

08.45 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุง โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG701 (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง)

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นท่ีเมีย
นมารชากวาประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) นําทานเดินทางสูเมืองหงสาวดี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30ชัว่โมง)

นําทาน ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ท่ี วัดไจคะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวน
มาก ทานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวัดแหงน้ีได

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กุงแมน้ํายางคนละ 1 ตัว

จากน้ันนําทานสักการะ พระเจดียชเวมอดอว เจดียน้ีเป็นสัญลักษณแหงความรุงโรจนแหงหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่ง
ศักดิส์ิทธิข์องพมา คนไทยนิยมเรียกวา“พระธาตุมุเตา”

จากน้ันนําทานชม พระราชวังบุเรงนอง สรางขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพ่ือใชเป็นศูนยกลางทางการปกครองและใชออกวา
ราชการปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจานันทบุเรงซ่ึงพระราชวังเดิมน้ันเคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครัง้ยัง
ทรงพระเยาวและถูกจับเป็นตัวประกัน มีการคนพบเสาและกําแพงเดิมท่ีถูกฝังอยูในดินรัฐบาลพมาจึงไดทําการขุดคนและสราง
พระราชวังบุเรงนองขึน้มาใหม โดยถอดแบบจากของเดิมซ่ึงพระตําหนักท่ีประทับบรรทมสีทองเหลืองอรามท่ีดูโดดเดนชวนมองใน
รูปแบบสถาปัตยกรรมพมาและทองพระโรงท่ีใชออกวาการก็ดูโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมพมาสีทองเหลืองอรามทัง้ภายนอกและ
ภายใน

วันท่ี 10-20 เมษายนของทุกปี(เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง) พระราชวังปิดไมใหเขาชม ปรับโปรแกรมไปยังวัดพระไฝเล่ือน
แทน

นําทานออกเดินทางสู คิมปูนแคมป (เชิงเขาไจกโท) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ระหวางทางทานจะเห็นแมน้ําสะโตง
ซ่ึงเป็นแมน้ําท่ีมีความสัมพันธกับพระนเรศวรมหาราช พระองคสามารถยิงพระแสงปืนขามแมน้ําท่ีกวางใหญน้ีไปตองแมทัพพมา
จนไดรับชัยชนะ

ถึงคิมปูนแคมป หยุดพักเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอขึน้บนภูเขาไจกโท เพ่ือเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก ระหวางทางชม
ทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง (น่ังรถบรรทุกขึน้ไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจกโทท่ีเป็นท่ีตัง้ของพระธาตุอินทรแขวน ใน
กรณีคณะทัวรเดินทางไมถึง 15 ทาน สําหรับรถบรรทุกขึน้บนพระธาตุอินทรแขวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใชรถรวมกับคณะ
อ่ืน ซ่ืงอาจใชเวลาพอสมควร) พิเศษ!!!! เพ่ิมฟรี น่ังกระเชาไฟฟาขึน้พระธาตุอินทรแขวน(1 เท่ียว) เพ่ือบริการนักทองเท่ียวขึน้ไป
ไหวพระธาตุสะดวกสบายขึน้ ใชเวลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขึน้ไปถึงสถานีองคพระธาตุ (ในกรณีท่ีกระเชาปิดจะทําการ
น่ังรถขึน้ถึงจุดสูงสุดตามปกติและไมมีการคืนคาใชจายใดๆให)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

เดินทางเขาสูท่ีพัก YOE YOE LAY HOTEL หรือ KYAIKHTO HOTEL

เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ “พระธาตุอินทรแขวน” (ซ่ึงอยูใกลท่ีพักมากใชเวลาเดินเพียง 10 นาที)พระธาตุ
อินทรแขวน ตัง้อยูท่ีเมืองไจโท อําเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพมา อยูบนยอดเขา เหนือระดับน้ําทะเล 3,615 ฟุต มี
ลักษณะเดนเป็นกอนหินสีทองขนาดใหญ ตัง้อยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะหลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดย

่ ์ ์ ่ ่ ้



ไมตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิส์ิทธิ ์ท่ีชาวพมาตองไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจําปีจอ (สุนัข) ท่ีคนเกิดปีน้ีตองไป
นมัสการสักการะครัง้หน่ึงในชีวิต

หลังอาหารเย็นเชิญทานไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทรแขวน ซ่ึงเป็น นักพรตท่ีมีความ
ศักดิส์ิทธอีกแหงหน่ึง ทานสามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน ถาจะสักการะกลางแจงเป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ีย่ืน
สูพระเจดียไจโท ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผาหม ผาพันคอ เบาะรองน่ังเพราะพ้ืนท่ีน่ังมีความเย็นมาก พระเจดีย
องคน้ีเปิดตลอดคืน (แตประตูเหล็กท่ีเปิดสําหรับบุรุษท่ีเขาไปปิดทององคเจดียเปิดถึงเวลา 22.00น.)พระธาตุอินทรแขวนน้ี เป็น
ท่ีมาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร ท่ีแตงวรรณกรรม เรื่อง “เจาจันทผมหอม นิราศพระ
ธาตุอินทรแขวน”

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง

ตักบาตรพระสงฆ

 เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นสนามบินท่ีตัง้อยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญท่ีสุด
เป็นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร กุงแมน้ํายางคนละ 1 ตัว

เจดียชเวมอดอร หรือพระธาตุมุเตา

พระราชวังบุเรงนอง

 บาย

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

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 พระธาตุอินทรแขวน - เมืองหงสาวดี - พระพุทธไสยาสนชเวตา
เลียว - เจดียไจปุน - ยางกุง - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - พระ
มหาเจดียชเวดากอง

เท่ียวบินขาไป(PG701) มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

วันท่ี 10-20 เมษายนของทุกปี(เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง) พระราชวังปิดไมใหเขาชม ปรับโปรแกรมไปยังวัดพระไฝเล่ือน
แทน

ในกรณีคณะทัวรขึน้รถบรรทุกเดินทางขึน้ภูเขาไจกโท ไมถึง 15 ทาน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใชรถรวมกับคณะอ่ืน ซ่ืงอาจ
ใชเวลาพอสมควร

พิเศษ!!!! เพ่ิมฟรี น่ังกระเชาไฟฟาขึน้พระธาตุอินทรแขวน(1 เท่ียว) เพ่ือบริการนักทองเท่ียวขึน้ไปไหวพระธาตุสะดวกสบาย
ขึน้ ใชเวลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขึน้ไปถึงสถานีองคพระธาตุ (ในกรณีท่ีกระเชาปิดจะทําการน่ังรถขึน้ถึงจุดสูงสุดตาม
ปกติและไมมีการคืนคาใชจายใดๆให)

** 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

คิมปูนแคมป
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

พระธาตุอินทรแขวน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 YOE YOE LAY HOTEL หรือ KYAIKHTO HOTEL

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

 กิจกรรม เชา

เชิญทานสักการะ พระธาตุอินทรแขวนหรือถวายอาหารพระธาตุอินทรแขวน ทานจะพบกับบรรยากาศยามเชาท่ีสดชื่น
ทิวทัศนงดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพมา สักการะสิ่งศักดิส์ิทธิบ์นภูเขา ถายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระ
ธาตุ พิสูจนความมหัศจรรยวาพระธาตุองคน้ีตัง้อยูไดอยางไร โดยไมลมหรือหลนลงมาการท่ีกอนหินสีทองวางหมิ่นเหมบนหนาผา
มานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากดานลางขึน้ไปก็ดูคลายกับลอยอยูเหนือหนาผา ราวกับพระอินทรนําไปแขวนไวกลาง
อากาศนับเป็นอัศจรรยเจดีย

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

เก็บสัมภาระพรอมออกเดินทางกลับสู หงสาวดีตามเสนทางเดิม ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี(กุงแมน้ํายางคนละ 1 ตัว)

นําทานสักการะพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียวเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพมา มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรางขึน้โดย
พระเจามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือมพระบาทตางจาก
พระพุทธไสยาสนของไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกัน

จากน้ันนําทานชม เจดียไจป ุน ซ่ึงมีอายุมากกวา 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปาง
ประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทิศ ท่ีมีความงดงามเป็นเอกลักษณของศิลปะแบบมอญ

ทานเดินทางกลับสูเมืองยางกุง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)

หลังจากน้ันนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสุดและดวงตาสวยท่ีสุดของ
ประเทศพมาท่ีบริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองคใน
บริเวณใจกลางฝ าพระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซอนกันซ่ึงแตกตางกับศิลปะของ
ไทย

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

ค่ํา

เขาพักรับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําคณะเขาสูท่ีพัก GRAND MERCURE หรือ SULE SHANGRI-LA หรือเทียบเทา (ระดับ 5 ดาว)

พระธาตุอินทรแขวน

เมืองหงสาวดี

 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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร กุงแมน้ํายางคนละ 1 ตัว

พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว บาย

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



วันท่ี 3 เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ/นัตโบโบยี - เทพกระซิบ หรือ อะมาด
อวเม๊ียะ - ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสกอต - ทาอากาศยาน
นานาชาติมิงกาลาดง - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เจดียไจปุน

ยางกุง

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

พระมหาเจดียชเวดากอง

มีอายุราว 500 กวาปี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องคหันพระพักตรไปทุก
ทิศทาง เหตุผลท่ีตองสรางหันไปทุกทิศน้ันก็ เพราะแทนความหมายถึงพระพุทธเจาทัง้สี่
พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

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

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 GRAND MERCURE หรือ SULE SHANGRI-LA หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นมัสการ เจดียโบตะทาวนซ่ึงโบตะทาวน แปลวา เจดียนายทหาร 1,000 นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวนน้ีและทรงนําพระเกศ
ธาตุ ไว 1 เสน กอนท่ีจะนําไปบรรจุท่ีเจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอ่ืนๆ เมื่อเดินเขาไปในเจดียสามารถมองเห็นพระเกศาธาตุ
ไดอยางใกลชิด นอกจากน้ียังมีสิ่งท่ีนาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีมีลักษณะงดงามย่ิงนัก

๊ ่



สักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอวเมีย๊ะ”ตามตํานานกลาววา นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรง
กลารักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว การบูชาน้ันจะตอง
กระซิบขอพรท่ีขางหูเบาๆ และบูชาดวยมะพราว กลวยนากท่ีเขาจัดไวเป็นชุดแลว นอกจากน้ียังนิยมบูชาดวยน้ํานม และขาวตอก
รวมทัง้ดอกไม ซ่ึงมักจะเป็นดอกมหาหงส ท่ีคนพมานิยมใชบูชาพระกันท่ัวไป

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร)
วันท่ี 10-20 เมษายนของทุกปี รานหยุดทําการ จะเปล่ียนไปทานรานอ่ืนแทนและปรับเป็นเมนูปกติ

จากน้ันนําทานเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองท่ีตลาด“สกอตมารเก็ต”ซ่ึงสรางเมื่อครัง้พมายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ
ใหทานไดเลือกชมและเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกพ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลักพระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แปงทา
นาคา ผาปักพ้ืนเมือง เครื่องเงิน ไขมุก และหยกพมา

ตลาดสก็อตจะปิดชวง 10-20 เม.ย. ของทุกปี(เวลาอาจจะมีการเปล่ียนแปลง) จะเปล่ียนแปลงโปรแกรมโดยนําคณะไปยังหาง
สรรพสินคาของยางกุงแทน

ค่ํา

18.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG704 (มีบริการอาหารและเครื่อง
ด่ืมบนเครื่อง)

20.15 น. คณะเดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ

เจดียโบตะทาวน

เทพทันใจ/นัตโบโบยี

เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมี๊ยะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร (เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร)

 บาย



 หมายเหตุ อาหารกลางวันในวันท่ี 3 (เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร) ณ ภัตตาคาร: วันท่ี 10-20 เมษายนของทุกปี รานหยุดทําการ จะ
เปล่ียนไปทานรานอ่ืนแทนและปรับเป็นเมนูปกติ

ตลาดสก็อตจะปิดชวง 10 - 20 เม.ย. ของทุกปี(เวลาอาจจะมีการเปล่ียนแปลง) จะเปล่ียนแปลงโปรแกรมโดยนําคณะไปยัง
หางสรรพสินคาของยางกุงแทน

เท่ียวบินขากลับ (PG704) มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

** 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

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

ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

เป็นสนามบินท่ีตัง้อยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญท่ีสุด
เป็นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ

คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 
 

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 
 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับชัน้ท่ีน่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตอง
ดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน 

คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน [บางกอกแอรเวย 20 กิโลกรัม / มาเลเซียแอรไลน / สิงคโปรแอรไลน 30 กิโลกรัม / นก
สกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23
กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ
วงเงินทานละ 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, เสียชีวิตหรือ
เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

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

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ

คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

วีซา

่



โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน
ขึน้ไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

หมายเหตุ

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป (ทิปหัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย
ตามแตทานจะเห็นสมควร)

ภัตตาคารสําหรับอาหารกลางวัน วันท่ี3 (เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร) หยุดทําการวันท่ี 10-20 เมษายนของทุกปี  จะเปล่ียนไปทานราน
อ่ืนแทนและปรับเป็นเมนูปกติ

ตลาดสก็อตจะปิดชวง 10-20 เม.ย. ของทุกปี(เวลาอาจจะมีการเปล่ียนแปลง) จะเปล่ียนแปลงโปรแกรมโดยนําคณะไปยังหางสรรพ
สินคาของยางกุงแทน

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตัว๋เครื่องบิน

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถคาด
การณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือ
มารดาแนบมาดวย

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึน้
ไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา

การยกเลิก
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทัง้หมด

แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทัง้หมด

สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทัง้หมด

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน
ไปยังคณะตอไปแตทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทาง
ได

กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายบาง
สวนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ
ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


