
#13034 ทัวรพมา ยางกุง 2 วัน 1 คืน เจดียชเวดากอง เจดีย
โบตะทาวน(เทพทันใจ) บิน DD
ทัวรพมา ยางกุง วัดพระเขี้ยวแกว เจดียกาบาเอ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี(พระ
นอนตาหวาน) พระงาทัตยี เจดียมหาวิชยะ วัดบารมี ตลาดสกอตมารเก็ต วัดพระ
หินออน ชางเผือก



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ยางกุง - วัดซเวตอเมียต (วัดพระ
เข้ียวแกวจุฬามณี) - เจดียกาบาเอ - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียงาทัตจี - เจดียมหาวิ
ชยะ - เจดียชเวดากอง

  

Best
Western
Green Hill
or Summit
Parkview
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 เจดียโบตะทาวน - พระพุทธรูปทองคํา - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี ๊
ยะ) - วัดพระบารมี - ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - วัดพระหินออน (วัดตอจี) - ปาง
ชางเผือก - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานดอนเมือง

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

22 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65 ฿6,555 ฿6,555 ฿6,555 ฿1,500

29 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 ฿6,555 ฿6,555 ฿6,555 ฿1,500

5 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65 ฿6,555 ฿6,555 ฿6,555 ฿1,500

13 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65 ฿6,555 ฿6,555 ฿6,555 ฿1,500

16 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 ฿7,999 ฿7,999 ฿7,999 ฿1,500

20 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65 ฿7,999 ฿7,999 ฿7,999 ฿1,500

27 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65 ฿7,999 ฿7,999 ฿7,999 ฿1,500

2 ส.ค. 65 - 3 ส.ค. 65 ฿6,555 ฿6,555 ฿6,555 ฿1,500

9 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65 ฿7,999 ฿7,999 ฿7,999 ฿1,500

17 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65 ฿6,999 ฿6,999 ฿6,999 ฿1,500

23 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65 ฿6,555 ฿6,555 ฿6,555 ฿1,500

30 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 ฿6,555 ฿6,555 ฿6,555 ฿1,500

5 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 ฿6,555 ฿6,555 ฿6,555 ฿1,500

11 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 ฿6,555 ฿6,555 ฿6,555 ฿1,500

18 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 ฿6,555 ฿6,555 ฿6,555 ฿1,500

21 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65 ฿6,999 ฿6,999 ฿6,999 ฿1,500

25 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 ฿6,555 ฿6,555 ฿6,555 ฿1,500

28 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65 ฿6,999 ฿6,999 ฿6,999 ฿1,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ยางกุง -
วัดพระเขี้ยวแกวพมา - เจดียกาบาเอ - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี
- เจดียงาทัตจี - เจดียมหาวิชยะ - พระมหาเจดียชเวดากอง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. พรอมกัน สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 3 เคานเตอร สายการบินนกแอร โดยมี
เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

06.20 น. ออกเดินทางสู ยางกุง โดยสายการบินนกแอร เท่ียวบินท่ี DD4230 (ไมมีอาหารบนเครื่อง)

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นท่ีเมีย
นมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

นําทานขอพรท่ี วัดพระเขี้ยวแกว (Swel Taw Myat Zedi Taw) พระเขี้ยวแกวท่ีน่ีไดมาจากศรีลังกาตั้งแตสมัยของพระเจา
บุเรงนอง นับเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิค์ูบานคูเมืองของยางกุง เป็นหน่ึงในวัดท่ีตองไปสักการะเมื่อมาเยือนยางกุง ตัววัดมีรูปทรงแปด
เหล่ียมท่ีสวยงาม รวมถึงขางในท่ีประดิษฐสถานพระเขี้ยวแกวก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพุกาม

นําทานสักการะ พระเจดียกาบาเอ (Kaba Aye Pagoda) เป็นเจดียทรงกลม มีทางเขาท้ังหมดหาดาน ทุกดานจะมีพระพุทธ
รูปประดิษฐานอยูบนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุมดวยทองคําองคเล็กๆอีก 28 องค แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจาท้ัง 28 องค
มีความสูงและเสนผาศูนยกลางคือ 34 เมตร สรางโดยนายอูนุนายกคนแรกของพมา เพ่ือใชเป็นสถานท่ีสังคายนาพระไตรปิฎก
ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทิศพระเจดียองคน้ีเพ่ือใหเกิดการสรางสันติภาพขึ้นในโลก

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) (Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha) ซ่ึงเป็นพระนอน
ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดและดวงตาสวยท่ีสุดของประเทศพมา ท่ีบริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด
ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลางฝาพระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ
พระบาทมีลักษณะซอนกันซ่ึงแตกตางกับศิลปะของไทย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู วัดงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) ซ่ึงมีพระพุธรูปองคใหญ คือหลวงพองาทัตจี แปลวา หลวงพอท่ีสูง
เทาตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีแกะสลักจากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัตริย เครื่องทรงเป็นโลหะ สวนเครื่อง
ประกอบดานหลังจะเป็นไมสักแกะสลักท้ังหมด และสลักป็นลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะ
โบง (สมัยมัณฑเลย)

นําทานนมัสการ มหาวิชยเจดีย (Maha Wizaya Pagoda) อยูติดกับเจดียชเวดากองทางทิศใต เจดียมหาวิชยเจดียถูกสราง
ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2523 มีความเชื่อของชาวเมืองวา มีพระเกศาธาตุอีกสองเสน ภายในเจดียมีหองโถงท่ีใหญมาก เพดานเป็นทองฟา
ผนังรอบๆเป็นภาพตนโพธิ ์มีภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจา ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูป 8 องค จึงทําใหท่ีมหาเจดียแหง
น้ีเป็นท่ีนับถือของชาวเมือง และนักเท่ียวมาสักการะกราบไหวบูชากันอยางเนืองแนน

นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา เป็นเจดียทองคําท่ี
งดงาม ตั้งเดนเป็นสงาอยูกลางเมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก
2,317 เม็ด มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชางชาวพมา จะใชทองคําแทตีเป็นแผนปิด
องคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําท่ีใชในการกอสรางและซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวาทองคําท่ีเก็บอยูใน
ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก

รอบๆฐานพระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับรอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดียประกอบดวย
เพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุธเจาจํานวน 8 เสน เป็นพระธาตุประจําปี
เกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซ่ึงมีท้ังผูคนชาวพมา และชาวตางชาติพากันสักการะท้ังกลางวัน
และกลางคืนอยางไมขาดสาย

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

่



พักท่ี Best Western Green Hill / Summit Parkview Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว

ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

ยางกุง

วัดซเวตอเมียต (วัดพระเขี้ยวแกวจุฬามณี)

เจดียกาบาเอ

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

 เชา

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

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

เป็นเมืองหลวงของเขตยางกุง โดยเป็นเมืองหลวงของพมาจนถึงปี พ.ศ. 2549 เมื่อรัฐบาล
ทหารยายเมืองหลวงไปยังเมืองเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพมา ท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีใหญ
ท่ีสุดของประเทศ และเป็นศูนยกลางการคาท่ีสําคัญท่ีสุดของพมา ท้ังยังเป็นเมืองท่ีมี
เอกลักษณเฉพาะตัวของเมืองเศรษฐกิจยุคอาณานิคม

วัดน้ีคนไทยรูจักกันในชื่อวัดพระเขี้ยวแกวจุฬามณี เป็นวัดหน่ึงในยางกุงท่ีใช
สถาปัตยกรรมแบบพุกาม ตัววัดมีลักษณะเป็นทรงปราสาทแปดเหล่ียม มีปลายยอดเจดีย
ประดับดวยทองคําแท ภายในองคเจดียประดับตกแตงอยางวิจิตร และภายในหองโถงวัด
เป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกวอันศักดิส์ิทธิท่ี์ไดอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาในรัชสมัย
ของพระเจาบุเรงนอง สิ่งน้ีถือเป็นหน่ึงในสิ่งศักดิส์ิทธิค์ูบานคูเมืองอันสําคัญของยางกุง

เป็นเจดียทรงกลม ซ่ึงมีทางเขาท้ังหมดหาดาน ท่ีนายอูนุนายกคนแรกของพมา สรางขึ้น
เพ่ือใชเป็นสถานท่ีชําระพระไตรปิฎก เป็นท่ีแปลกตาอีกแหงหน่ึง และมีความสวยงามเป็น
อยางมาก โดยเฉพาะดานใน คําวากาบาเอ ในภาษาพมา หมายถึง โลกแหงสันติสุข เจดีย
แหงน้ีเป็นท่ีรําลึกถึงการประชุมประสภาสงฆระดับโลก ครั้งท่ี 6 เพ่ือใหบังเกิดสันติสุขแก
ชาวโลกของพุทธศาสนา

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 เจดียโบตะทาวน - พระพุทธรูปทองคํา - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) -
เทพกระซิบ (อะมาดอวเม๊ียะ) - วัดพระบารมี - ตลาดโบโออองซาน
หรือตลาดสกอต - วัดพระหินออน (วัดตอจี) - ปางชางเผือก -
ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานดอนเมือง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ไมมีอาหารบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง

เจดียงาทัตจี

เจดียมหาวิชยะ

เจดียชเวดากอง

 บาย

เจดียน้ีตั้งอยูฝ่ังตรงขามเย้ืองๆพระตาหวานเป็นอีกวัดท่ีนาสนใจ ความนาสนใจของเจดียน้ี
คือพระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขั้น ทรงเครื่องกษัตริย เป็นพระท่ีสวย
แปลกดูอลังการ จากหนาพระไปทางขวาดานขางน้ีจะมีรูปพระพุทธประวัติท่ีเป็นภาพวาด
และปูนป้ันลอยตัวเหมือนภาพสามมิติ

เป็นสถานท่ีเท่ียวท่ีมักถูกละเลยเพราะตั้งอยูแคขางๆ เจดียชเวดากอง เป็นเจดียท่ีถือไดวามี
ความสวยงามมากทีเดียว ในองคเจดียมีภาพวาดของ 12 ราศี หรือคลายๆกับทองฟาจําลอง
บานเรา

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Best Western Green Hill or Summit Parkview Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานนมัสการ เจดียโบตะทาวน (Botathaung Pagoda) ซ่ึงโบตะทาวน แปลวา เจดียนายทหาร 1000 นาย ไดสราง
เจดียโบตะทาวน น้ีและทรงนําพระเกศธาตุ ไว 1 เสน กอนท่ีจะนําไปบรรจุท่ีเจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอ่ืนๆ เมื่อเดินเขาไปใน
เจดียสามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอยางใกลชิด

้ ่ ่



นอกจากน้ียังมีสิ่งท่ีนาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เป็นพระพุธรูปปาง
มารวิชัยท่ีมีลักษณะงดงามย่ิงนัก ตามประวัติวาเคยประดิษฐานอยูในพระราชวังมัณฑะเลย ครั้งเมื่อพมาตกเป็นอาณานิคม
อังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคล่ือนยายไปยังพิพิธภัณฑกัลปกัตตาในอินเดีย ทําใหรอดพนจากระเบิดของฝายพันธมิตรท่ีถลม
พระราชวังมัณฑะเลย ตอมาในปี 2488 พระพุทธรูปองคน้ีถูกจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต

ดานซายมือจะเป็นรูปป้ัน นัตโบโบยี (Nut Bo Bo Gyi)หรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบูชา ดวย
ท่ีเชื่อวาเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ

วิธีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือผลไมอ่ืนๆมาสักการะเทพทันใจ ซ่ึงทานจะ
ชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ใหทานนําเงินเงินบาท (แบงค 20, 50, 100 บาท) ไปใสมือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหวขอ
พรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไวจากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของเทพทันใจ ทานก็จะสมตามความปราถนาท่ีขอไว

นําทานขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมีย๊ะ ตามตํานานเลาวา เป็นธิดาของพญานาค ท่ีศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิต
ไปกลายเป็นนัตท่ีชาวพมาเคารพกราบไหวกัน โดยทานสามารถกระซิบท่ีขางหูเบาๆ หามใหคนอ่ืนไดยิน และนําน้ํานมไปจอไวท่ี
ปาก บูชาดวยขาวตอก ดอกไม และผลไม

นําทานเดินทางสู วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) Parami Monastery สักการะพระเกศาของพระพุทธเจาองคพระเกศาธาตุ
เมื่อนํามาวางบนจานแกว จะสามารถเคล่ือนไหวได และท่ีวัดยังเป็นท่ีเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระโมคาลา พระสารีบุตร และ
พระอารหันตอีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร)

นําทานเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองท่ี ตลาดสกอตมารเก็ต (Bogyoke Aung San Market) ซ่ึงสรางเมื่อครั้งพมายังคงเป็น
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหทานไดเลือกชมและเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกพ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก
พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แปงทานาคา ผาปักพ้ืนเมือง เครื่องเงิน ไขมุก และหยกพมา (ตลาดสกอตปิดทุกวันจันทรและวัน
หยุดสงกรานต)

นําทานชม วัดพระหินออน (Kyauk Taw Gyi Pagoda) ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปหินออนขนาดใหญเพียงกอนเดียวท่ีมีความ
สวยงามและมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศพมา โดยพระพุทธรูปองคน้ี มีกระจกครอบไวเพ่ือปรับอุณหภูมิใหตัวองคพระ เพ่ือ
ปองกันการเสียหายของหยกหรือหินออนเพราะหากอากาศรอนเกินไป หยกหรือหินออนอาจเกิดรอยราวหรือแตกได

นําทานชม ชางเผือก (White Elephant) ท่ีเป็นชางคูบานคูเมืองของพมา มีสีขาวเผือกตลอดท้ังตัวถูกตองตาม คชลักษณะ
ของชางเผือกทุกประการ ในความเชื่อของชาวพมา ซ่ึงนับถือศาสนาพุทธแบบเถรวาทเชนเดียวกับไทย เชื่อวา ใครไดพบกับชาง
เผือกเสมือนกับไดพบพระสัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงเชื่อกันวาในอดีตชาติเคยเสวยชาติเกิดเป็นชางเผือก

ค่ํา

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินมิงกาลาดง เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ

21.30 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร เท่ียวบินท่ี DD 4239 (ไมมีอาหารบนเครื่อง)

23.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ

เจดียโบตะทาวน

พระพุทธรูปทองคํา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

พระพุทธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีมี
ลักษณะงดงามย่ิงนัก ตามประวัติวาเคยประดิษฐานอยูในพระราชวังมัณฑะเลย ครั้งเมื่อ
พมาตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคล่ือนยายไปยังพิพิธภัณฑกัลปกัตตา
ในอินเดีย ทําใหรอดพนจากระเบิดของฝายพันธมิตรท่ีถลมพระราชวังมัณฑะเลย ตอมาใน
ปี 2488 พระพุทธรูปองคน้ีถูกจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต



เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)

วัดพระบารมี

นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เป็นเทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักกา
ระรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผล
ไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได
แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว
จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยี แคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาท่ี
ตั้งใจไว

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

เป็นวัดท่ีเก็บพระเกศาของพระพุทธเจาท่ีเชื่อวายังมีชีวิตอยูจริง ดวยองคพระเกศาธาตุน้ีเมื่อ
นามาวางบนมือจะสามารถเคล่ือนไหวได อีกท้ังไดชื่อวาเป็นท่ีเก็บองคพระบรมสารีริกธาตุ
ไวมากท่ีสุดดวย ไมวาจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองคพระอรหันตตางๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร

ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)

วัดพระหินออน (วัดตอจี)

ปางชางเผือก

 บาย

เป็นตลาดใหญและนาเท่ียวท่ีสุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต” สรางโดยชาว
สก็อต ตลาดน้ีถือเป็นแหลงรวบรวมสินคาจากท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของ
พมาซ่ึงตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซ้ือของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด

เป็นวัดท่ีมีพระพุทธรูปหยกขาว (White jade Buddha) สรางจากหินหยกกอนใหญท่ีนํา
มาจากเมืองมัณฑะเลย ภายในมีพระประวัติและมีรอยพระพุทธบาทจําลองประดิษฐานอยู

เป็นท่ีประดิษฐานปางชางเผือกในนครยางกุงของประเทศพมา ซ่ึงในประเทศไทยไมมีให
เห็นแลวในปัจจุบัน โดยชางเผือกนั้นตองตรงตามคชลักษณะ 5 ประการ คือ 1. งาอุม
บาตร 2. ผิวเปลือกมะนาว 3. หลังโคงเหมือนคันธนู 4. หางผู 5. เล็บขาว

 คํ่า



 หมายเหตุ ตลาดสกอต ปิดทุกวันจันทรและวันหยุดสงกรานต

ไมมีอาหารบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

ทาอากาศยานดอนเมือง

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

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



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

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

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

การชําระเงิน
1. ชําระเงินเต็มจํานวนตาทัวร โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

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

ตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายท่ีทางสายการบินกําหนด)

2. คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง 20 กก.

3. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

4. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง

5. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา 

6. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

7. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

8. คารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวน 

9. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

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

*ลูกคาทานใดสนใจ..ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัได* 
เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 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]

11. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)

2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร,คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ (มินิบาร, น้ําด่ืม, บุหรี่, เหลา, เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, คา
ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรค
ประจําตัว, 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 ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

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

วีซา
สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา

หรือมารดาแนบมาดวย

ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติและจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหน่ึงเป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม
2558 ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืน
วีซาเขาออกปกติอีกทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา
อยูเทานั้น

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

เอกสารการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติท่ีไมไดรับการยกเวน)
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ

- หนังสือเดินทาง (Passport) 

- ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

- หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา

- รูปถาย

- รูปถายสีหนาตรงขนาด2 น้ิว จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไวไมเกิน 6 เดือน , สติก๊เกอรใชไมได)และกรุณา
เขียนเบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป

- ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย

- พาสสปอรตตางชาติท่ีเดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทับใหแนบมาในเลมพาส
ปอรตดวย

**ในกรณีท่ีมีพาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพ่ือปองกันการสูญหาย หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะ
ไมรับผิดชอบในทุกกรณี **

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลาหากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม



หมายเหตุ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานัวนคาทัวร 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานัวนคาทัวร

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

่ ่



9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด


