
#14658 ทัวรพมา ยางกุง หงสา 3 วัน 2 คืน พระธาตุอินทร
แขวน พระมหาเจดียชเวดากอง บิน FD
ทัวรพมา ยางกุง หงสา สิเรียม เจดียชเวมอดอร วัดไจคะวาย พระราชวังบุเรง
นอง วัดไจปุน พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว วัดพระหินออน พระเจดียเยเลพญา
เจดียโบตาทาวน เทพทันใจ อะมาดอวเมี๊ยะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี วัดงาทัตจี
ตลาดสกอต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี - เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุ
เตา) - วัดไจคะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทรแขวน   

Yoyolae
Hotel
หรือเทียบ
เทา

2 หงสาวดี - เจดียไจป ุน - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - ยางกุง - วัดพระหินออน (วัดตอจี) - เจ
ดียชเวดากอง   

Sule
Shangri-
la หรือ
เทียบเทา

3 สิเรียม - เจดียเยเลพญา - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอว
เมีย๊ะ) - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียงาทัตจี - รานหยกพมา - ตลาดโบโออองซาน (ตลาด
สกอต) - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานดอนเมือง

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
฿11,990 
฿9,990

฿11,990 
฿9,990

฿11,990 
฿9,990

฿3,990

13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 ฿10,990 ฿10,990 ฿10,990 ฿3,990

27 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 ฿9,990 ฿9,990 ฿9,990 ฿3,990

11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 ฿10,990 ฿10,990 ฿10,990 ฿3,990

25 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 ฿9,990 ฿9,990 ฿9,990 ฿3,990

1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 ฿10,990 ฿10,990 ฿10,990 ฿3,990

15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 ฿9,990 ฿9,990 ฿9,990 ฿3,990

5 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 ฿10,990 ฿10,990 ฿10,990 ฿3,990

19 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 ฿9,990 ฿9,990 ฿9,990 ฿3,990

3 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 ฿10,990 ฿10,990 ฿10,990 ฿3,990

17 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 ฿9,990 ฿9,990 ฿9,990 ฿3,990

24 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 ฿9,990 ฿9,990 ฿9,990 ฿3,990



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี
- เจดียชเวมอดอร หรือพระธาตุมุเตา - วัดไจคะวาย - พระราช
วังบุเรงนอง - พระธาตุอินทรแขวน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 2-3 เคานเตอรเช็คอินสายการบิน แอรเอเชีย (Air
Asia) โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

หมายเหตุ เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอน
เวลาเครื่องออก 30 นาที

เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไม
สามารถเลือกชวงท่ีน่ังบนเครื่องบินไดในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

07.30 น. บินลัดฟาสู เมืองยางกุง ประเทศพมา โดยสายการบิน แอรเอเชีย (Air Asia) เท่ียวบินท่ี FD251 (ไมมีบริการ
อาหารบนเครื่อง)

08.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองยางกุง ประเทศพมา (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 30 นาทีกรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ีย่ิง
ใหญ และ อายุมากกวา 400 ปี อยูหางจากเมืองยางกุง ระยะทาง 80 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)

จากนั้นนําทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ท่ีตั้งตระหงานโดดเดนอยูใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียองคน้ี ถือวา
มีความโดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชา
สถานสิ่งศักดิส์ิทธิส์ําคัญสูงสุดของชาวพมา

นําทานนมัสการ ยอดเจดียหัก ซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเชื่อกนัวาเป็นจุดท่ีศักดิส์ิทธิม์าก ณ จุดอธิษฐานอันศักดิส์ิทธิแ์ละ
สามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของ เจดียองคท่ีหักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนด่ังค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้นไป

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู กุงมังกร + เป็ดปักกิ่ง

นําทานกราบพระขอพร ณ วัดไจคะวาย ซ่ึงเป็นวัดสําคัญมีพระสงฆ ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป อีกท้ังวัดน้ี ยังเป็นสถาน
ท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดวย

นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง (KanbawzaThardi Palace) ซ่ึงเพ่ิงเริ่มขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมือง ปี พ.ศ.2533
จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเป็นท่ีประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูท่ีได
รับคําสรรเสริญวาเป็น ผูชนะสิบทิศ และเป็นท่ีประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตองตก
เป็นเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา

นําทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ก็จะถึง ค้ิมปูนแคมปีซ่ึงเป็นจุดสําหรับทําการ
เปล่ียนเป็นรถบรรทุกหกลอ (เป็นรถประจําเสนทางชนิดเดียวท่ีจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางจากคิมปูน
แคมปถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปิดทององคพระธาตุอินทรแขวน เขาไปปิดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี

สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปิดแทนได

สําหรับจุดไหวพระธาตุดานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลวราคาเริ่มตน 2,000 จาต/ชุด

พักท่ี Yoyolae Hotel หรือเทียบเทา

 เชา



ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

หงสาวดี

เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุเตา)

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

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น
ทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากท่ี
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

เป็นเจดียท่ีมีความสําคัญย่ิงในหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และมี
ยอดเจดียหักซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดท่ีศักดิส์ิทธิม์าก นักทองเท่ียว
สามารถไปนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิส์ิทธิ ์และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของ
เจดียองคท่ีหักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนด่ังค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น
ไป

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู กุงมังกร เป็ดปักกิ่ง

วัดไจคะวาย

พระราชวังบุเรงนอง

 บาย

วัดไจคะวาย อยูในเมืองหงสาวดี ท่ีน่ีไมใชวัดท่ีมีชื่อในเรื่องของเจดียหรือพระพุทธรูปองคโต
สูงใหญ แตมีชื่อเสียงเพราะเป็นโรงเรียนท่ีสอนพระพุทธศาสนาเปรียญธรรมชั้นตรี โท
และเอก อันโดงดังของพมา

เป็นพระราชวังท่ีถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวหามพลาดหากไดมาเยือนหงสาวดี ซ่ึงพระเจาบุ
เรงนองมีรับสั่งใหสรางขึ้นเพ่ือเป็นศูนยกลางทางการปกครอง พระนเรศวรและพระ
สุพรรณกัลยาก็เคยประทับท่ีน่ีในระหวางท่ีพระองคทรงเป็นองคประกัน พระเจาบุเรงนอง
จึงรับสั่งใหสรางพระราชวังใหย่ิงใหญ โดยกําแพงเมืองชั้นนอกมีประตูถึง 20 ประตู พ้ืนท่ี
ภายในกําแพงเมืองกวางใหญมาก แมแตพระธาตุมุเตายังจัดเป็นสวนหน่ึงในกําแพงเมือง
พระราชวังบุเรงนองแหงน้ี



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 หงสาวดี - เจดียไจปุน - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - ยางกุง
- วัดพระหินออน (วัดตอจี) - พระมหาเจดียชเวดากอง

เท่ียวบินน้ีไมมีบริการอาหารบนเครื่องบิน

เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่อง
ออก 30 นาที

เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไม
สามารถเลือกชวงท่ีน่ังบนเครื่องบินไดในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

เวลาทองถิ่นประเทศพมาชากวาไทย 30 นาทีกรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย

ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปิดทององคพระธาตุอินทรแขวน เขาไปปิดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี
สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปิดแทนได

สําหรับจุดไหวพระธาตุอินแขวนดานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลวราคาเริ่มตน 2,000 จาต/ชุด

โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ีขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตุอินแขวน
โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยางกุงและมีโรงแรมจํากัด แตไดเรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็นหองพัดลม
เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไมสามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได

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

พระธาตุอินทรแขวน
มีลักษณะเป็นกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะ
หลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมาอยางเหลือเชื่อ พระธาตุอินทรแขวนนับ
เป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวพมาตองไปสักการะ และตามความเชื่อลาน
นาเชื่อวาเป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีจอ (ปีหมา) ท่ีคนเกิดปีน้ีตองไปนมัสการสักครั้งหน่ึง
ในชีวิต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Yoyolae Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ีย่ิง
ใหญ และ อายุมากกวา 400 ปี อยูหางจากเมืองยางกุง ระยะทาง 80 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45ชม.)

นําทานขอพร ณ วัดไจป ุน เป็นวัดท่ีสรางเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องค หันพระพักตรไปทุกทิศ แทนความ
หมายถึงพระพุทธเจาท้ังสี่พระองค

นําทานชม พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (Shwethalyaung Buddha) มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรางขึ้นโดย
พระเจามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือมพระบาทตางจาก
พระพุทธไสยาสนของไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกัน ดานหลังพระองคมีภาพวาดท่ีสวยงาม เมื่อครั้งกอนพระพุธรูปองคน้ีถูก
ปลอยใหทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐทามกลางปารก จนถึงปี พ.ศ. 2424

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู กุงแมน้ํายาง ทานละ 1 ตัว



นําทานเดินทางกลับ เมืองยางกุง

นําทานเดินทางสู วัดพระหินออน พระหินขาวน้ีสรางจากหินขาวท่ีมีลักษณะมันวาว สีขาวสะอาดและไมมีตําหนิ สูง 37 ฟุต
กวาง 24 ฟุต หนัก 60 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับน่ัง พระหัตถขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีอัญเชิญมาจากสิงคโปร และศรี
ลังกายกขึ้นหันฝาพระหัตถออกจากองค หมายถึงการไลศัตรูและประทานความเจริญรุงเรือง

นําทานชม พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา 1 ใน 5 สิ่งศักดิส์ิทธิข์อง
พมา เป็นเจดียทองคําท่ีงดงาม ตั้งเดนเป็นสงาอยูกลางเมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล
และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชางชาวพมา จะใชทองคําแท
ตีเป็นแผนปิดองคเจดียไวรอบ

ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคพระมหาเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพ่ือเสริมสรางบารมีและ
สิริมงคล เป็นจุดสําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานแหงน้ี เป็นจุดท่ีบุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ จึงไดรับ
สมญานามวาผูชนะสิบทิศ นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 8 องค

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Sule Shangri-la หรือเทียบเทา

หงสาวดี

เจดียไจปุน

พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากท่ี
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

เป็นเจดียท่ีมีอายุราว 500 กวาปี มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องค
หันพระพักตรไปทุกทิศทาง เหตุผลท่ีตองสรางหันไปทุกทิศนั้นก็เพราะแทนความหมายถึง
พระพุทธเจาท้ังสี่พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

เป็นปูชนียสถานศักดิส์ิทธิอั์นดับสองของเมืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และ
เป็นพระพุทธไสยาสน ท่ีมีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สรางโดยพระเจาเมงกะติปะในปี
พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือม
พระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสนของไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกัน เลาขานวาเป็น
พระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในคืนกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู กุงแมน้ํายางทานละ 1 ตัว

ยางกุง บาย

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



วันท่ี 3 สิเรียม - เจดียเยเลพญา - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบ
โบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเม๊ียะ) - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี -
เจดียงาทัตจี - รานหยกพมา - ตลาดโบโออองซาน (ตลาด
สกอต) - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานดอนเมือง

วัดพระหินออน (วัดตอจี)

เจดียชเวดากอง

เป็นวัดท่ีมีพระพุทธรูปหยกขาว (White jade Buddha) สรางจากหินหยกกอนใหญนํามา
จากเมืองมัณฑะเลยมีพระประวัติและมีรอยพระพุทธบาทจําลอง

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Sule Shangri-la หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม (Sirium) ซ่ึงอยูหางจากยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทาง 1 ชม.) เมืองแหงน้ี
เคยเป็นเมืองเมืองทาของ โปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งแตในสมัย นายพลฟลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสิ้นสุดเมื่อปี พ.ศ.
2156 รวมสมัยพระเจาทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ทานจะเห็นเศษซากกําแพงสไตลลูซติา เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque) ตั้ง
อยูริมฝ่ังแมน้ํายางกุงทีเชื่อมตอกับแมน้ําอิระวดี

นําทานน่ังเรือชม พระเจดียเยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางนlาอายุนับ
พันปี เป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไมวาน้ําจะขึ้นสักเทาไหรก็ไมมีวันน้ําทวมไดท่ีบริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ นําทานสัก
การะและขอพรเพ่ือเป็นศิริมงคล พระจกบาตรหรือพระอุปคุปท่ีชาวพมานับถือ ทานสามารถซ้ืออาหารเพ่ือเล้ียงปลานับรอยท่ีอยูใน
บริเวณวัดได

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ล้ิมรสอาหารเมียนมาตนตํารับท่ีราน Padonmar

นําทานชม เจดียโบตาทาวน (Botataung Pagoda) สรางโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอินเดีย 8 รูป
ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปีกอน ในปี 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศา
ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องคและพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700 องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี นอกจากน้ียังมีสิ่งท่ีนา
ชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย คือ พระพุทธรูปทองคํา

นําทานสักการะขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบูชา ดวยท่ีเชื่อวาเมื่ออธิษฐาน
สิ่งใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ วิธีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือผลไมอ่ืนๆมาสัก
การะนัตโบโบยี ซ่ึงทานจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ใหทานนําเงินเงินบาท (แบงค 20, 50, 100 บาท) ไปใสมือ
ของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว

นําทานสักการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมีย๊ะ ตามตํานานเลาวา เป็นธิดาของพญานาค ท่ีศรัทธาในพุทธศาสนา จน
สิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตท่ีชาวพมาเคารพกราบไหวกัน โดยทานสามารถกระซิบท่ีขางหูเบาๆ หามใหคนอ่ืนไดยิน และนําน้ํานมไป

่ ่



จอไวท่ีปาก บูชาดวยขาวตอก ดอกไม และผลไม การขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ และหามคนอ่ืนไดยิน ชาวพมานิยมขอ
พรจากเทพองคน้ีกันมากเชนกัน

นําทานไปยัง พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระตาหวาน เป็นพระนอนปางพุทธไสยาสนองคใหญ มีความยาวกวา 70 เมตร
เป็นพระนอนท่ีใหญท่ีสุดและมีความงดงามท่ีสุดของประเทศพมา ท้ังพระพักตรและขนตาท่ีงดงาม ดวงตาของทานเป็นแกว สั่ง
ผลิตมาจากตางประเทศ โดยเฉพาะรวมไปถึงพระจีวรท่ีมีความพริ้วไหวสมจริงและเมื่อเดินมายังปลายสุดพระบาทของพระนอน
องคน้ี

นําทานชม วัดงาทัตจี ( Nga Htat Gyi Pagoda) ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีสวยงามตามแบบฉบับของพมา ท่ีแกะสลัก
จากหินออนทรงเครื่องโลหะแบบกษัตริย ดานหลังองคพระเป็นไมแกะสลักลวดลายจําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องใน
สมัยยะตะนะโบง มีความสูงประมาณตึก 5 ชั้น

นําทานชม รานหยกพมา ใหทานไดเลือกชมเลือกซ้ือเครื่องประดับหยกพมาแท น้ํางามๆ จากเหมืองธรรมชาติ

ถาหากสภาพการจราจรไมติดขัดและยังพอมีเวลา นําทานแวะชม ตลาดโบโจก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาด
สกอต(Scot Market) ซ่ึงสรางเมื่อครั้งพมายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหทานไดเลือกชมและเลือกซ้ือสินคาท่ี
ระลึกพ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แปงทานาคา ผาปักพ้ืนเมือง เครื่องเงิน ไขมุก
และหยกพมา (ตลาดสกอตปิดทุกวันจันทร)

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบิน

ค่ํา

21.40 น. บินลัดฟาสู ดอนเมือง โดยสายการบิน แอรเอเชีย (Air Asia) เท่ียวบินท่ี FD258 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1
ชั่วโมง 25 นาที ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)

23.25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

สิเรียม

เจดียเยเลพญา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูตรงจุดบรรจบของแมน้ําหงสาและแมน้ํายางกุง ซ่ึงในอดีตเมืองน้ี
เป็นเมืองทาสําคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส ปัจจุบันเมืองสิเรียมเป็นเมือง
อุตสาหกรรม ชาวเมืองสวนใหญทํางานในโรงกล่ันน้ํามันหรือไมก็เป็นลูกจางในโรงเบียร
ประชากรสวนมากเป็นชาวพมาเชื้อชายอินเดีย เพราะในสมัยท่ีพมาเป็นเมืองขึ้นของ
อังกฤษ สิเรียมเป็นศูนยกลางของเมืองทาและยังเป็นแหลงผลิตอาหารสงสูกรุงยางกุง

เป็นเจดียท่ีตั้งอยูกลางน้ําของแมน้ําสายหน่ึงท่ีแยกมาจากแมน้ํายางกุง ท่ีน่ีมีตํานานเลาวา
เจดียแหงน้ีสรางในสมัยมอญเรืองอํานาจ เมื่อราวพันกวาปีกอน โดยพระสงฆรูปหน่ึงฝัน
วาท่ีแหงน้ีมีเจดียสวยงาม แลวไดไปทูลกษัตริยในสมัยนั้นเพ่ือขอใหสรางเจดียกลางน้ํา
แหงน้ี และยังไดตั้งจิตอธิษฐานวา ถาหากมีน้ําทวมก็ขออยาใหทวมองคพระเจดีย เจดียแหง
น้ีสรางบนเกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแมน้ํากวางใหญ วากันวาหากมีงานพิธีจัด
ขึ้นท่ีน่ี สามารถจุคนไดถึง 2 หมื่นคน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง Padonmar

เจดียโบตะทาวน บาย

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



เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

เจดียงาทัตจี

รานหยกพมา

ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)

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

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

วัดน้ีตั้งอยูฝ่ังตรงขามเย้ืองๆพระตาหวานเป็นอีกวัดท่ีนาสนใจ ความนาสนใจของวัดน้ีคือ
พระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขั้น ทรงเครื่องกษัตริย เป็นพระท่ีสวยแปลกดู
อลังการดีคะ จากหนาพระไปทางขวาดานขางน้ีจะมีรูปพระพุทธประวัติท่ีเป็นภาพวาด และ
ปูนป้ันลอยตัวเหมือนภาพสามมิติ ใกลๆมีระฆังใบใหญมากคะเราเอาศรีษะกมลงไปดูขาง
ในระฆังเขียนภาษาพมา

ไดเลือกชมเลือกซ้ือเครื่องประดับจากหยกพมาแท

เป็นตลาดใหญและนาเท่ียวท่ีสุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต” สรางโดยชาว
สก็อต ตลาดน้ีถือเป็นแหลงรวบรวมสินคาจากท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของ
พมาซ่ึงตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซ้ือของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด



 หมายเหตุ ตลาดสกอต ปิดทุกวันจันทร

เท่ียวบินน้ีไมมีบริการอาหารบนเครื่องบิน

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 ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น
ทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจขอ

งบริษัทฯ เทานั้น อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ใหถือเป็นขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ

2. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอ
จํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

3. รายการทัวรน้ีเป็นการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคูคา (Partner)

4. อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนราคา
คาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

5. ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคา
บริการได

6. หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได

7. คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

9. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

10. โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางได ตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทานรวมในคณะตามท่ีกําหนดไวเทานั้น หากมี
จํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนกําหนดการเดินทาง และราคาได

11. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น การเดินทางของผูเดินทางดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ
เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม
การกอการราย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ
กับการกระทําดังกลาวท้ังสิ้น

12. หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคืนเงินท้ังหมด

13. ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซ้ือระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวน้ี

14. ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับ
ผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง

15. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการ
บิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความลาชาของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิด
ขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ท่ี
เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป

18. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

19. กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
แลว

20. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

21. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว
เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได



)

การชําระเงิน
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง โดยสงแฟกซหรืออีเมลลรายชื่อและหนาหนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองท่ีน่ัง พรอมชําระ มัดจํา

คาทัวรเต็มจํานวน

2.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอ
ตกลงการใหบริการท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีท้ังหมดน้ีแลว
 

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ พรอมน้ําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัมตอทาน 

คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบิน

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คารถรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณี
อุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินปรับเพ่ิมขึ้น

คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry)
หรือ คนตางดาว (เป็นหนาท่ีของผูเดินทางในการจัดทําเอง)

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่ง
พิเศษนอกรายการ, คาโทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาระวางน้ําหนักกระเปาสําหรับโหลดใตทองเครื่อง 

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (สําหรับกรณีท่ีเดินทางไมตํ่ากวา 30 ทาน โดยชําระท่ีสนามบินกอน
เดินทาง)

1.กรณีผูเดินทางนอยกวา 15 ทานเรียกเก็บคาทิปเพ่ิม 500 บาท จาก 1,800 เป็น 2,300 บาท ตอ 1 ทาน

2.ในกรณีทีผูเดินทางมากกวา 15 ทานแตไมถึง 30 ทานเก็บคาทิปเพ่ิม ทานละ 300 บาท  เป็น 2,100 บาท ตอ 1 ทาน

คาทิปหัวหนาทัวรขึ้นอยูกับความพึงพอใจในบริการ (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถแตไมบังคับทิป)
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

หมายเหตุ
คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (โดยชําระท่ีสนามบินกอนเดินทาง)

*** ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,990 ***

***ราคาน้ีรวมรายการทัวร และ ตั๋วเครื่องบิน***
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หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
1.กรณียกเลิกกอนการเดินทางกอน 30 วัน กอนวันเดินทาง สามารถรับเงินคืนท้ังหมดเต็มจํานวน 

2.กรณียกเลิกกอนการเดินทางในระหวาง 16 – 29 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินจํานวน 50% เปอรเซ็นของคาทัวรท้ังหมด (ยึด
ชําระ 50% จากราคาทัวรท้ังหมด) 

3.กรณียกเลิกภายใน 15 วัน กอนวันเดินทาง ไมสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และไมสามารถขอรับเงินคืนได      
*** โดยเงื่อนไขการยกเลิกการจองท่ีกลาวมานั้น เป็นเงื่อนไขสําหรับการจองแพ็คเกจในรูปแบบจอยทัวร / หรือการจองหนารานใน

พีเรียดปกติเทานั้น หากเป็นการจองในพีเรียดเทศกาลสงกรานตหรือปีใหม หรือในกรณีท่ีผูจัดบางรายอาจมีการใชเครื่องบินเชาเหมาลํา
รวมไปถึงการจองในรูปแบบการตัดกรุป/กรุปเหมา อาจมีเงื่อนไข รายละเอียดท่ีแตกตางออกไปโดยท้ังหมด จะขึ้นอยูกับขอตกลง
ระหวางคูคา เงื่อนไขท่ีระบุในแพ็คเกจ และนโยบายของบริษัท ***
 


