
#14148 ทัวรพมา ยางกุง 2 วัน 1 คืน มหาเจดียเชดากอง
ไหวพระแกกรรม เปดดวง ณ เจดียชเวโพนวิน บิน PG
ทัวรพมา ยางกุง พระนอนตาหวาน วัดงาทัตจี วัดโกทัตจี เจดียโบตะทาวน(เทพ
ทันใจ) เทพกระซิบ วัดบารมี ไจกะสาน วัดแมะละมุ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียงาทัต
จี - เจดียโกทัตจี - เจดียชเวโพนพวิน - เจดียชเวดากอง   

Grand
Mercure
Yangon
หรือเทียบ
เทา

2 เจดียโบตะทาวน - พระพุทธรูปทองคํา - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมีย๊ะ)
- วัดพระบารมี - เจดียไจกะสาน - รานของฝากพมา - ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - วัด
แมละมุ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

18 เม.ย. 65 - 19 เม.ย.
65

฿17,888 ฿20,888 ฿20,888 ฿3,588



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง -
พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียงาทัตจี - เจดียโกทัตจี - เจ
ดียชเวโพนพวิน - พระมหาเจดียชเวดากอง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

06.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร F โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ
(ทานสามารถรับบริการ ณ หองรับรองของ สายการบินบางกอกแอรเวย ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ บริเวณชั้น 3 ตรงขาม
กับประตูขึ้นเครื่องหมายเลข D7)

08.45 น. ออกเดินทางสู กรุงยางกุง โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG701

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นท่ีเมีย
นมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี Chauk Htat Gyi (พระนอนตาหวาน) ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสุด
และดวงตาสวยท่ีสุดของประเทศพมา ท่ีบริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบดวยลา
ยลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลางฝาพระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะ
ซอนกันซ่ึงแตกตางกับศิลปะของไทย

จากนั้นเดินทางสู วัดงาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda ซ่ึงมีพระพุทธรูปองคใหญ คือหลวงพองาทัตจี แปลวา หลวงพอท่ีสูง
เทาตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีแกะสลักจากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัตริย เครื่องทรงเป็นโลหะ สวนเครื่อง
ประกอบดานหลังจะเป็นไมสักแกะสลักท้ังหมด และสลักป็นลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะ
โบง (สมัยมัณฑะเลย)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานนมัสการ พระโกทัตจี Koe Htat Kyee Buddh พระพุทธรูปในอิริยาบถน่ังสมาธิท่ีใหญท่ีสุดในยางกุง สูงถึง 72
ฟุต ชนะ คําวา “โก” ในภาษพมา แปลวาเกา หมายถึงความเจริญกาวหนา วัดโกทัตจี มีท้ังหมด 9 ชั้น มุงดวยหลังคา 9 ยอด ท้ัง
สองขางของทางเขามีรูปป้ัน กบยักษ และ งู ตามตํานานกลาววา “กบยักษกินงู” เชื่อกันวาเป็นสัญลักษณ “แหงชัยชนะ” สถานท่ี
แหงน้ีจึงเป็นท่ีนิยมในการขอพระเรื่องชัยชนะในดานตางๆใหกับตัวเอง วิธีการขอพร ทานสาราถขอพรได1ขอ อธิษฐานแลวนับ
ลูกประคํา 9 รอบ

นําทานสักการะ เจดียชเวโพนพวิน Shwe Bonepwin เจดียแกกรรม เปิดดวง เสริมดวง ตามตํานานกลาววา มีพอคา 2 พ่ี
นอง ไดอัญเชิญพระเกศาธาตุจากประเทศอินเดีย เพ่ือสรางเจดียชวดากอง ในระหวางทางไดหยุดพัก ณ บริเวณเจดียชเวโพนพวิน
ในปัจจุบัน ไดเกิดแสงประกายทองออกมาปริเวณดังกลาว จึงไดอัญเชิญสรางองคเจดียขึ้นมา ตามความเชื่อผูมีจิตรศรัทธานิยม
มากราบไหวบูชาเพ่ือปรับดวง เสริมดวง ใหดีย่ิงขึ้น

นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา เป็นเจดียทองคําท่ีงดงาม ตั้งเดนเป็นสงาอยูกลาง
เมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดียชเวดากองมี
ทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชางชาวพมา จะใชทองคําแทตีเป็นแผนปิดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําท่ีใช
ในการกอสรางและซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวาทองคําท่ีเก็บอยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก

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

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูบุฟเฟต อรอยเต็มอ่ิมกับสุกี้หมอไฟและเครื่องด่ืมหลากหลายชนิด

พักท่ี Grand Mercure Yangon หรือเทียบเทา (ระดับ 5 ดาว)



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

เจดียงาทัตจี

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

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

เจดียน้ีตั้งอยูฝ่ังตรงขามเย้ืองๆพระตาหวานเป็นอีกวัดท่ีนาสนใจ ความนาสนใจของเจดียน้ี
คือพระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขั้น ทรงเครื่องกษัตริย เป็นพระท่ีสวย
แปลกดูอลังการ จากหนาพระไปทางขวาดานขางน้ีจะมีรูปพระพุทธประวัติท่ีเป็นภาพวาด
และปูนป้ันลอยตัวเหมือนภาพสามมิติ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เจดียโกทัตจี

เจดียชเวโพนพวิน

 บาย

เป็นเจดียท่ีตั้งอยูบนถนน Bargayar ของเมืองยางกุง ในเจดียมีพระพุทธรูปขนาดใหญ
อีกองคหน่ึงในยางกุงชื่อโกทัตจี มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปน่ังสมาธิท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดใน
ยางกุง ท่ีปากทางเขาหองโถงของเจดียนั้นมีรูปป้ันกบกับงู ซ่ึงตามตํานานเกาพมานั้นเลา
วากบกินงูหมายถึงชัยชนะ

เป็นเจดียท่ีตั้งอยูบริเวณถนน Yay Gyaw ในเมืองยางกุง พ้ืนผิวของเจดียปกคลุมดวย
ทองคํา มีการออกแบบท่ีงดงามและสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดน เชนเดียวกับวัดทางพุทธ
ศาสนาอ่ืนๆ เป็นสถานท่ีสําคัญในการนมัสการสําหรับคนในทองถิ่น ท่ีน่ียังเป็นจุดศูนย
รวมหมอดูของเมืองยางกุงจนกลายเป็นสมาคม โหราศาสตรในเมืองยางกุงไป



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 เจดียโบตะทาวน - พระพุทธรูปทองคํา - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) -
เทพกระซิบ (อะมาดอวเม๊ียะ) - วัดพระบารมี - เจดียไจกะสาน -
รานของฝากพมา - ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - วัดแม
ละมุ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

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

ทานสามารถรับบริการ ณ หองรับรองของ สายการบินบางกอกแอรเวย ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ บริเวณชั้น 3 ตรง
ขามกับประตูขึ้นเครื่องหมายเลข D7

เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบูบุฟเฟต

 Grand Mercure Yangon หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นําทานนมัสการ เจดียโบตะทาวน ซ่ึงโบตะทาวน แปลวา เจดียนายทหาร 1,000 นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวน น้ีและทรงนํา
พระเกศธาตุ ไว 1 เสน กอนท่ีจะนําไปบรรจุท่ีเจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอ่ืนๆ เมื่อเดินเขาไปในเจดียสามารถมองเห็นพระ
เกศาธาตุไดอยางใกลชิด

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

ดานซายมือจะเป็นรูปป้ัน นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบูชา ดวยท่ีเชื่อวาเมื่อ
อธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ

นําทานสักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอวเมีย๊ะ” ตามตํานานกลาววา นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว การบูชานั้น
จะตองกระซิบขอพรท่ีขางหูเบาๆ และบูชาดวยมะพราว กลวยนากท่ีเขาจัดไวเป็นชุดแลว นอกจากน้ียังนิยมบูชาดวยน้ํานม และ
ขาวตอก รวมท้ังดอกไม ซ่ึงมักจะเป็นดอกมหาหงส ท่ีคนพมานิยมใชบูชาพระกันท่ัวไป

จากนั้นเดินทางสู วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) สักการะพระเกศาของพระพุทธเจาองคพระเกศาธาตุ เมื่อนํามาวางบนจานแกว
จะสามารถเคล่ือนไหวได และท่ีวัดยังเป็นท่ีเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระโมคาลา พระสารีบุตร และพระอารหันตอีกดวย

นําทานเขาสู เจดียไจกะสาน Kyaikkasan Pagoda เจดียเกาแกอีกแหงหน่ึงของเมืองยางกุง เจดียองคน้ีสรางมาแลว 2
พันกวาปี โดยกษัตริยชาวอินเดีย ซ้ึงเป็นกษัตริยในยุคเดียวกับพระเจาอโศกมหาร ภายในองคพระเจดยบรรจุพระเกศาของ

่ ้ ่



พระพุทธเจาและพระธาตุสวนอ่ืนๆ 32 องค และเจดียไจกะสานแหงน้ียังมี องคเทพทันใจไจกะสาสนท่ีสามารถขอพรทานได เทพ
ทันใจท่ีน่ีลักษณะใบหนาท่ีย้ิมแยม ดูใจดี จึงเป็นอีกสถานท่ี ท่ีผูมีจิตรศรัทธาชาวเมียรมารนิยมมาขอพรมากอีกแหงหน่ึง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ!!เมนูเป็ดปักกิ่งและสลัดกุงมังกร)

นําทุกทานเลือกเขาชมเลือกซ้ือสินคาของฝากจากพมาท่ี MCV หรือ ตลาดสกอตมารเก็ต (Bogyoke Aung San
Market) ซ่ึงสรางเมื่อครั้งพมายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหทานไดเลือกชมและเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกพ้ืนเมือง
มากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แปงทานาคา ผาปักพ้ืนเมือง เครื่องเงิน ไขมุก และหยกพมา
(ตลาดสกอตปิดทุกวันจันทรและวันหยุดสงกรานต)

จากนั้นเขาชม วัดแมะละมุ Mae lamu Pagoda “แมะละมุ” เป็นพระนามของพระมารดาของพระเจาโอคาลาปะ
(Okkalapa) กษัตริยผูสรางพระมหาเจดียชเวดากอง ภายในบริเวณวัดแมะละมุแหงน้ีมีพระพุทธรูปหลากหลายปางมีอายูหลาย
สิบปีใหทานไดบูชาสักการะ และมีการจําลองพุทธประวัติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานสามารถรวมบุญถวายแผน
กระเบื้องไดท่ีวัดแหงน้ี ตามความเชื่อ การรวมบุญถวายกระเบื่อง ผลบุญกุศลจะชวยเสริมดวงตําแหนงหนาท่ีการงานและการ
สรางหลักปักฐาน

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ยางกุง(สนามบินมิงกาลาดง) เพ่ือเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

ค่ํา

18.20 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG704 (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง)

20.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ

เจดียโบตะทาวน

พระพุทธรูปทองคํา

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

 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

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



เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)

วัดพระบารมี

เจดียไจกะสาน

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

เป็นวัดท่ีเก็บพระเกศาของพระพุทธเจาท่ีเชื่อวายังมีชีวิตอยูจริง ดวยองคพระเกศาธาตุน้ีเมื่อ
นามาวางบนมือจะสามารถเคล่ือนไหวได อีกท้ังไดชื่อวาเป็นท่ีเก็บองคพระบรมสารีริกธาตุ
ไวมากท่ีสุดดวย ไมวาจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองคพระอรหันตตางๆ

ตั้งอยูเมืองยางกุง สรางขึ้นเมื่อพุทธศักราช 218 โดยกษัตริยตีรี่ตํามาดอกาแหงอินเดีย
ภายในบรรจุพระเกศา 16 เสนและพระธาตุสวนอ่ืนๆ 32 องค เป็นชื่อภาษามอญวา “ไจ
อะแสน” ไจ แปลวา พระธาตุ อะแสน แปลวา พระอรหันต แปลรวม “พระธาตุสรางใน
การนําของพระอรหันต”

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ!! เมนู เป็ดปักกิ่ง และ สลัดกุงมังกร

รานของฝากพมา

ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)

วัดแมละมุ

 บาย

เลือกซ้ือของฝากพ้ืนเมืองคุณภาพดีตางๆ จากพมา ไมวาจะเป็นหยก อัญมณี รวมถึงงาน
หัตถกรรมพ้ืนบานตางๆ กันไดตามอัธยาศัย

เป็นตลาดใหญและนาเท่ียวท่ีสุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต” สรางโดยชาว
สก็อต ตลาดน้ีถือเป็นแหลงรวบรวมสินคาจากท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของ
พมาซ่ึงตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซ้ือของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด

วัดน้ีตั้งอยูริมถนนหลวง Thudhamma ตรงบริเวณชานเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีกวางขวาง ตั้งชื่อ
ตามผูบริจาคเงินและท่ีดินใหเกิดวัดน้ีคือแมละมุ (Mae Lamu) โดยวัดน้ีมีชื่อเสียงในภาพ
เขียนขนาดยักษท่ีแสดงถึงชีวิตของพระพุทธเจา รูปป้ันเกี่ยวกับเรื่องเลา และตํานานทาง
ศาสนาท่ีนาสนใจมากมาย



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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
เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



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. ชําระเงินเต็มจํานวนคาทัวร โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) คาประกันอุบัติเหตุคุมครองใน
ระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 %

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)

2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ(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
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4. คาหองพักเด่ียวตามอัตรา

5. คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก)

8. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

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

วีซา
**ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน

นานาชาติและจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหน่ึงเป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม
2558 ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาเขาออกปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 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 **

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม

หมายเหตุ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

***ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 4,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน***

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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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

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

**ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติและจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหน่ึงเป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม
2558 ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาเขาออกปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท**

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
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


