
#12247 ทัวรพมา ยางกุง หงสา 3 วัน 2 คืน พระธาตุอินทร
แขวน พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียคาบาเอ บิน FD
ทัวรพมา ยางกุง หงสา สิเรียม วัดไจคะวาย พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย
เจดียชเวมอดอว พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว พระเจดียไจปุน เจดียเจาทัตจี พระ
เจดียเยเลพญา พระเจดียโบตะทาวน เทพทันใจ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง - หงสาวดี - วัดไจคะวาย -
พระราชวังบุเรงนอง - วัดมหาเจดีย - ไจโท - คิมปูนแคมป - พระธาตุอินทรแขวน   

Kyaikhto
Hotel or
Yoe Yoe
Lay Hotel
หรือเทียบเทา

2 พระธาตุอินทรแขวน - หงสาวดี - เจดียชเวมอดอร หรือพระธาตุมุเตา - พระพุทธไสยา
สนชเวตาเลียว - เจดียไจป ุน - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - พระมหาเจดียชเวดากอง   

Shangri-la
Hotel or
Grand
Mercure
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 เจดียกาบาเอ - สิเรียม - เจดียเยเลพญา - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ/นัตโบโบยี - เทพ
กระซิบ หรือ อะมาดอวเมีย๊ะ - ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสกอต - ทาอากาศยาน
นานาชาติมิงกาลาดง - ทาอากาศยานดอนเมือง

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

3 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿3,500

4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,500

30 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿3,500

31 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿3,500

1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿3,500

8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿3,500

22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿3,500

29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

26 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,500



9 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง -
เมืองหงสาวดี - วัดไจคะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - วัดมหา
เจดีย - เมืองไจโท - คิมปูนแคมป - พระธาตุอินทรแขวน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 1 เคานเตอร 1-2 สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

07.15 น. นําทานเหินฟาสู เมืองยางกุง ประเทศพมาโดยเท่ียวบิน FD251

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง เมืองยางกุง ประเทศพมา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระ
เรียบรอย

นําทานเดินทางสู เมือง หงสาวดี ซ่ึงอยูหางจากยางกุงประมาณ 80 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง

นําทานเดินทางตอเพ่ือไปยัง วัดไจคะวาย เพ่ือทําบุญใสบาตรขาวสวยแดภิกษุ สามเณร จํานวน 1,200 รูป ท่ีน้ีเราจะใสบาตร
ขาวสวยเพียงอยางเดียว สําหรับอาหารทางชาวบานจะจัดเตรียมไวตางหาก (หรือถาตองการถวายสิ่งอ่ืนๆ ก็สามารถนําไปไดตาม
กําลังศรัทธา)

(สิ่งท่ีทางวัดตองการมากท่ีสุดขณะน้ีคือขาวสาร โดยการทําบุญบริจากขาวสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ)

นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง ซ่ึงเพ่ิงเริ่มขุดคน และ บูรณปฏิสังขรณเมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู
ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเป็นพระราชวังของพระเจาหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดคนยังไมเสร็จสิน้สมบูรณ
แตก็พอจะเห็นไดวาบริเวณของพระราชวังแหงน้ีกวางใหญเพียงใด

นําทานสู วัดมหาเจดีย เป็นเจดียองใหญสูงเดนตระหงานอยูทางทิศตะวันตกของเมือง ฐานเป็นรูปทรงปิรามิดแปดเหล่ียม ตัว
ของเจดีมีลักษณะเป็นฐานทรงแปดเหล่ียมสีขาว ซอนกันสูง 9 ชัน้ สวนบนเป็นองคเจดียฐานทรงกลมสีทอง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูกุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว

นําทานมุงหนาสู เมือง ไจทีโย เดินทาง 3 ชัว่โมง

นําทานสู คิมปูนแคมป เชิงเขาไจทีโยหยุดพักเพ่ือเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอเพ่ือขึน้บนภูเขา ไจทีโย ใชเวลาเดินทางจาก
บริเวณน้ีประมาณ 35 นาที

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินไป พระธาตุอินทรแขวน ใชเวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเทาน้ัน หลังอาหารค่ําเชิญทานไปนมัสการพระธาตุตาม
อัธยาศัย สามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน ถาจะนมัสการกลางแจงเป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ีย่ืนสูพระเจดียไจทีโย

สุดพิเศษ !! นําทานขึน้เขาดวยกระเชาไฟฟา ใชเวลาประมาณ 10 นาที

พระเจดียองคน้ีเปิดตลอดคืนแตประตูเหล็กท่ีเปิดสําหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เทาน้ัน

พักท่ี KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

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



ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง

หงสาวดี

วัดไจคะวาย

พระราชวังบุเรงนอง

วัดมหาเจดีย

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

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

สักการะ วัดมหาเจดีย Mahazedi Pagoda เจดียท่ีสรางขึน้เพ่ือประดิษฐาน ท่ีระลึกฟัน
พระพุทธเจาท่ีอัญเชิญมาจากศรีลังกา สรางขึน้ในปี 1560 โดยกษัตริย Bayinnaung ของ
ราชวงศ Taungoo Bayinnaung จากเจดียเดินมาจุดอธิษฐาน ของพระเจาบุเรงนองท่ีจะ
มาขอพรกอนไปทําศึกทุกครัง้ จุดน้ีแหละท่ีขบวนทัพของพระเจาบุเรงนองมาขอพรใหได
ชัยชนะในการออกศึกทุกครัง้ จนกลายเป็นผูชนะ 10 ทิศในท่ีสุด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูกุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว 

ไจโท บาย

เป็นเมืองเกาท่ีมีทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง ท่ีเป็นทัง้ ทุงนา ปาเขา สัมผัสความ
เป็นธรรมชาติทําใหอากาศเย็นขึน้เรื่อยๆ



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 พระธาตุอินทรแขวน - เมืองหงสาวดี - เจดียชเวมอดอร หรือ
พระธาตุมุเตา - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - เจดียไจปุน -
พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - พระมหาเจดียชเวดากอง

เมือง หงสาวดี ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง

(สิ่งท่ีทางวัดตองการมากท่ีสุดขณะน้ีคือขาวสาร โดยการทําบุญบริจากขาวสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ)

พระเจดียองคน้ีเปิดตลอดคืนแตประตูเหล็กท่ีเปิดสําหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เทาน้ัน

สุดพิเศษ !! นําทานขึน้เขาดวยกระเชาไฟฟา ใชเวลาประมาณ 10 นาที

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 หองอาหารของโรงแรม

 Kyaikhto Hotel or Yoe Yoe Lay Hotel หรือเทียบเทา

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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

05.00 น. เชิญทานนมัสการ พระธาตุอินทรแขวน หรือใสบาตรตามอัธยาศัย หรือถวายขาวพระพุทธมีชุดจําหนายบริเวณน้ัน
ใหทานไดขอพรพระธาตุอินทรแขวนอีกครัง้ ถายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ

นําทานเดินทางกลับตามเสนทางเดิมมุงหนาสู เมืองหงสาวดี ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเกาแกของอาณาจักรมอญโบราณท่ีมีอายุเกา
แกกวา 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานท่ีสําคัญในหงสาวดี

นําทานนมัสการ เจดียชเวมอดอว คนไทยนิยมเรียกวา พระมหาเจดียมุเตา เป็นเจดียใหญคูบานคูเมืองท่ีสูงท่ีสุดของหงสาวดี
นับวาเป็น 1ใน5 สิ่งศักดิส์ิทธิข์องพมา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซ่ึงในสมัยกอนเป็นสถานท่ีประกอบพิธี
ศักดิส์ิทธิ ์

นําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว เป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของเมืองหงสาวดี อีกทัง้ยังสามารถเลือกซ้ือของ
ฝาก อาทิ ไมแกะสลัก ผาปักพ้ืนเมือง ผาพ้ืนเมือง

นําชม พระเจดียไจป ุน ซ่ึงบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทิศประกอบดวยสมเด็จพระสมณโคดม
สัมมาสัมพุทธเจา(ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต 3 พระองค คือ พระพุทธเจาโกนาคม (ทิศใต) พระพุทธ
เจากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูกุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว

่ ่ ่ ่



นําทานชม เจดียเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล
108 ประการ และพระบาทซอนกันซ่ึงแตกตางกับศิลปะของไทยท่ีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน เป็นศิลปะพมาท่ีงดงามมีขนาด
ความยาวขององค 70 เมตร

นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองของพมา ตัง้อยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง
เชื่อกันวาเป็นมหาเจดียท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน บนยอดสุดของพระเจดีย มีเพชรอยู 5,448 เม็ด โดย
เฉพาะชื้นขางบนสุดมีเพชรเม็ดใหญอยู 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด

(สถานท่ีสําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูป
เทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมี
พระประจําวันเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก
ชีวิต)

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูบุฟเฟตโรงแรมนานาชาติ/ซีฟ ูด กุง หอย ปู ปลา ซาซิมิ

พักท่ี SHANGRI-LA HOTEL / GRAND MERCURE HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเทา

พระธาตุอินทรแขวน

หงสาวดี

เจดียชเวมอดอร หรือพระธาตุมุเตา

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

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

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เจดียกาบาเอ - สิเรียม - เจดียเยเลพญา - เจดียโบตะทาวน -
เทพทันใจ/นัตโบโบยี - เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเม๊ียะ - ตลาดโบ
โออองซานหรือตลาดสกอต - ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลา
ดง - ทาอากาศยานดอนเมือง

(สถานท่ีสําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูป
เทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมี
พระประจําวันเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก
ชีวิต)

เจดียไจปุน
มีอายุราว 500 กวาปี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องคหันพระพักตรไปทุก
ทิศทาง เหตุผลท่ีตองสรางหันไปทุกทิศน้ันก็ เพราะแทนความหมายถึงพระพุทธเจาทัง้สี่
พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูกุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

พระมหาเจดียชเวดากอง

 บาย

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 เมนูบุฟเฟตโรงแรมนานาชาติ/ซีฟ ูด กุง หอย ปู ปลา ซาซิมิ 

 Shangri-la Hotel or Grand Mercure Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานรวมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึน้เทินบนศรีษะท่ี เจดียคาบาเอ เป็นเจดียทรงกลม สูง 34 เมตร ภายในบรรจุพระอัฐิ
ธาตุของพระอัครสาวก คือพระโมคคัลลานและพระสารีบุตร และเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนัก 500 กิโลกรัม ภายใน
อาณาบริเวณเจดียยังมีหองประชุมใหญ บรรจุคนกวา 10,000 คน (ชวงเวลาในการเขารวมพิธีอาจมีการเปล่ียนแปลง)

นําทาเดินทางสู เมืองสิเรียม ซ่ึงอยูหางจากยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตา
ของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตัง้อยูริมฝ่ังแมน้ํายางกุงท่ีเชื่อมตอกับแมน้ําอิระวดี

้ ่ ่



นําทานชม พระเจดียเยเลพญา บนเกาะกลางน้ําอายุนับพันปี เป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม ท่ีบริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ
สามารถซ้ืออาหารเลีย้งปลาดุกตัวขนาดใหญนับรอย ๆ ตัวท่ีวายวนเวียนใหเห็นครีบหลังท่ีโผลเหนือผิวน้ํา เสร็จแลวเดินทางกลับ
ยางกุง  

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูบุฟเฟชาบู

นําชม พระเจดียโบตะทาวน ซ่ึงเป็นเจดียท่ีสรางขึน้เพ่ือรับพระเกศาธาตุกอนท่ีนําไปบรรจุใน พระเจดียชเวดากอง เมื่อพระ
เกศาธาตุได ถูกอัญเชิญขึน้จากเรือ ไดนํามาประดิษฐานไวท่ีพระเจดียโบตะตองแหงน้ีกอน พระเจดียแหงน้ีไดถูก ทําลายใน
ระหวางสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และไดรับการปฏิสังขรณขึน้มาใหม

นําทานสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซ่ึงชาวพมาใหความเคารพอยางมากและนิยมมาขอพร ดวยเชื่อวา อธิฐานสิ่งใดจะสม
ความปรารถนา

สักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอวเมีย๊ะ ตามตํานานกลาววานางเป็นธิดาของพญานาคท่ีเกิดความศรัทธาในพุทธศาสนา
เป็นอยางแรงกลา ไมยอมกินเน้ือสัตวจนสิน้ชีวิตไปและไดกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพบูชามานานแลว

นําทาน ชอปป้ิงตลาดสก็อต ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของพมา มีสินคาของท่ีระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก
ไขมุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เชน ผาปูโตะ ผาโสรง

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยางกุง

 
ค่ํา

19.25 น. / 21.40 น. นําทานเหินฟากลับ สูกรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี FD258

21.15 น. / 23.25 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

ตัง้แตกรุปท่ีเดินทาง 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นตนไป ไฟลบินจะเปล่ียนเวลากลับเป็น

เจดียกาบาเอ

สิเรียม

เจดียเยเลพญา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเจดียทรงกลม ซ่ึงมีทางเขาทัง้หมดหาดาน ท่ีนายอูนุนายกคนแรกของพมา สรางขึน้
เพ่ือใชเป็นสถานท่ีชําระพระไตรปิฎก เป็นท่ีแปลกตาอีกแหงหน่ึง และมีความสวยงามเป็น
อยางมาก โดยเฉพาะดานใน คําวากาบาเอ ในภาษาพมา หมายถึง โลกแหงสันติสุข เจดีย
แหงน้ีเป็นท่ีรําลึกถึงการประชุมประสภาสงฆระดับโลก ครัง้ท่ี 6 เพ่ือใหบังเกิดสันติสุขแก
ชาวโลกของพุทธศาสนา

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟชาบู 



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

่ ่ ่

เจดียโบตะทาวน

เทพทันใจ/นัตโบโบยี

เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมี๊ยะ

ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสกอต

 บาย

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

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

ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง

ทาอากาศยานดอนเมือง

 คํ่า

เป็นสนามบินท่ีตัง้อยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญท่ีสุด
เป็นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

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



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

(ชวงเวลาในการเขารวมพิธีอาจมีการเปล่ียนแปลง)

ตัง้แตกรุปท่ีเดินทาง 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นตนไป ไฟลบินจะเปล่ียนเวลากลับเป็น



เง่ือนไข
1.ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2.ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7.อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

8.มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 
 

การชําระเงิน
1.นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2.นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน (ในวันเวลาทําการ)กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.        

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:

่



คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,000 บาท/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 

วีซา
หนังสือเดินทางท่ีมีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออกเดินทาง 

 

หมายเหตุ
*รายการทัวรอาจมีการปรับเปล่ียน เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ ณ วันเดินทาง ทัง้น้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ

ผลประโยชนของผูเดินทางเป็นหลัก*

** หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 3,900 บาท**

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน***

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้
สิน้ เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครัง้
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจําทัง้หมด เน่ืองจากทางบริ
ษัทฯ ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนท่ีเหลือ กรุณาชําระ
21 วันกอนการเดินทาง

หมายเหตุ : ตัว๋เมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบิน 

2.สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3.IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัว
ถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก

3.1 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน 

3.2 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน

3.3 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

 
 

การยกเลิก
1.กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง



บริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2.กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1.1ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.1.2ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.1.3ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด

ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3.การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

4.การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 
 


