
#15964 ทัวรพมา หงสา ยางกุง 3 วัน 2 คืน พระธาตุอินทร
แขวน พระมหาเจดียชเวดากอง เทพทันใจ บิน 8M
ทัวรพมา หงสา ไจทีโย ยางกุง พระราชวังบุเรงนอง เจดียชเวมอดอว คิมปูนแคม
ป วัดไจคะวาย พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว พระเจดียไจปุน เจดียคาบาเอ พระ
เจดียโบตะทาวน เทพกระซิบ เจดียเจาทัตจี ตลาดสกอต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง -
เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุเตา) - ไจโท - คิมปูนแคมป - พระธาตุอินทรแขวน   

Kyaikhto
Hotel or Yoe
Yoe Lay
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 พระธาตุอินทรแขวน - วัดไจคะวาย - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - เจดียไจป ุน - ตลาด
โบโออองซาน (ตลาดสกอต) - เจดียชเวดากอง   

Grand
United Hotel
หรือเทียบเทา

3 พิธีเชิญพระธาตุเจดียคาบาเอ - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ
(อะมาดอวเมีย๊ะ) - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

13 มี.ค. 65 - 15 มี.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาว
ดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดียชเวมอดอร หรือพระธาตุมุเตา
- ไจโท - คิมปูนแคมป - พระธาตุอินทรแขวน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

07.30 พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออกประตู 6 เคานเตอรสายการบิน MYANMAR
AIRWAY โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

10.40 นําทานเดินทางสู เมืองยางกุง ประเทศพมาโดยเท่ียวบิน 8M336 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

11.25 เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง เมืองยางกุง ประเทศพมา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระ
เรียบรอย

นําทานเดินทางสูเมือง หงสาวดี ซ่ึงอยูหางจากยางกุงประมาณ 80 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูกุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว

จากนั้นชม พระราชวังบุเรงนอง เป็นพระราชวังแหงเมืองหงสาวดี หรือ พะโค ของพระเจาบุเรงนอง เป็นพระราชวังท่ีย่ิงใหญ
สมพระเกียรติ สรางขึ้นในปี พ.ศ. 2109 พระเจาบุเรงนองไดรับสั่งใหสรางพระราชวังบุเรงนองขึ้น เพ่ือเป็นศูนยกลางทางการ
ปกครอง ตอมาในปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจานันทบุเรง พระราชวังบุเรงนองไดถูกทําลาย ท้ิงใหพระราชวังแหงน้ีรกรางลงเป็น
เวลานาน ตอมาเริ่มมีการบูรณะปรับปรุงรวมท้ังสรางวังขึ้นมาใหมเมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู

นําทานนมัสการ เจดียชเวมอดอว คนไทยนิยมเรียกวา พระมหาเจดียมุเตา เป็นเจดียใหญคูบานคูเมืองท่ีสูงท่ีสุดของหงสาวดี
นับวาเป็น 1ใน5 สิ่งศักดิส์ิทธิข์องพมา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซ่ึงในสมัยกอนเป็นสถานท่ีประกอบพิธี
ศักดิส์ิทธิ ์กอนออกศึกของบูรพกษัตริย ไมวาจะเป็นกษัตริยมอญหรือพมา รวมท้ังพระเจาบุเรงนองดวย และเมื่อครั้งสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียองคน้ี

จากนั้นมุงหนาสูเมือง ไจทีโย เดินทาง 3 ชั่วโมงถึง คิมปูนแคมป เชิงเขาไจทีโยหยุดพักเพ่ือเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ
เพ่ือขึ้นบนภูเขา ไจทีโย ใชเวลาเดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง พรอมสัมผัสความ
เย็นซ่ึงจะคอย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทรแขวน

จากน้ีเดินขึ้นไปจนถึงโรงแรมท่ีพัก พระธาตุอินทรแขวน เป็นองคเจดียขนาดเล็ก ตั้งอยูบนกอนศิลาใหญ สูง 5.5 เมตร ปิด
ทองท้ังองคซ่ึงตั้งอยูบนหนาผาอยางหมิ่นเหม ดูคลายวาจะตกลงไปในหุบเหวไดทุกขณะพระธาตุอินทรแขวนน้ีนับเป็น 1 ใน 5
มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพมา เป็นท่ีมาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร ท่ี
แตงวรรณกรรมเรื่อง “เจาจันทรผมหอม” นิราศพระธาตุอินทรแขวน

สุดพิเศษ !! นําทานขึ้นเขาดวยกระเชาไฟฟา ใชเวลาประมาณ 10 นาที

พักท่ี Kyaikhto Hotel or Yoe Yoe Lay Hotel หรือเทียบเทา

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

จากท่ีพักเดินไป พระธาตุอินทรแขวน ใชเวลาเดินทางเพียง 5 นาทีเทานั้น หลังอาหารค่ําเชิญทานไปนมัสการพระธาตุตาม
อัธยาศัย สามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน ถาจะนมัสการกลางแจงเป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ีย่ืนสูพระเจดียไจทีโย
ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผาหม ผาพันคอ เบาะรองน่ังเพราะพ้ืนท่ีน่ังมีความเย็นมาก พระเจดียองคน้ีเปิดตลอด
คืนแตประตูเหล็กท่ีเปิดสําหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เทานั้น

 เชา



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

หงสาวดี

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากท่ี
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู พิเศษ กุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว

พระราชวังบุเรงนอง

เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุเตา)

ไจโท

 บาย

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

เป็นเจดียท่ีมีความสําคัญย่ิงในหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และมี
ยอดเจดียหักซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดท่ีศักดิส์ิทธิม์าก นักทองเท่ียว
สามารถไปนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิส์ิทธิ ์และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของ
เจดียองคท่ีหักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนด่ังค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น
ไป

เป็นเมืองเกาท่ีมีทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง ท่ีเป็นท้ังทุงนา ปาเขา ความเป็น
ธรรมชาติท่ีมีอากาศดีตลอดปี



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 พระธาตุอินทรแขวน - วัดไจคะวาย - พระพุทธไสยาสนชเวตา
เลียว - เจดียไจปุน - ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - เจ
ดียชเวดากอง

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

นําทานขึ้นเขาดวยกระเชาไฟฟา ใชเวลาประมาณ 10 นาที

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

คิมปูนแคมป
เป็นจุดพักรถท่ีเป็นหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูบริเวณเชิงเขา เมื่อมาถึงก็ตองเปล่ียนถายจากรถ
บัสทองเท่ียวมาเป็นรถ 6 ลอประจําทางท่ีว่ิงขึ้นเขา-ลงเขาโดยเฉพาะ ผูท่ีจะขึ้นไปนมัสการ
พระธาตุอินทรแขวนท่ีอยูบนยอดเขาสูง 1200 เมตรหรือ 3600 ฟุต ก็ตองมาขึ้นรถท่ีน่ี
กันทุกคน

พระธาตุอินทรแขวน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Kyaikhto Hotel or Yoe Yoe Lay Hotel หรือเทียบเทา

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

 กิจกรรม เชา

05.00 เชิญทานนมัสการ พระธาตุอินทรแขวน หรือใสบาตรตามอัธยาศัย หรือถวายขาวพระพุทธมีชุดจําหนายบริเวณนั้น ให
ทานไดขอพรพระธาตุอินทรแขวนอีกครั้ง ถายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจนความมหัศจรรยวาพระธาตุองคน้ีตั้งอยู
ไดอยางไร โดยไมลมหรือหลนลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากดานลางขึ้นไปก็ดูคลายกับลอยอยูเหนือหนาผา ราวกับพระอินทรนําไป
แขวนไวกลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเจดีย

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาสู วัดไจคะวาย เพ่ือทําบุญใสบาตรขาวสวยแดภิกษุ สามเณร จํานวน 1,200 รูป ท่ีน้ีเราจะใสบาตรขาวสวยเพียง
อยางเดียว สําหรับอาหารทางชาวบานจะจัดเตรียมไวตางหาก (หรือถาตองการถวายสิ่งอ่ืนๆ ก็สามารถนําไปไดตามกําลังศรัทธา)
สถานท่ีแหงน้ีเป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอก จากนั้นนําทานเดินทางตอ ดวยความอ่ิมบุญและ
อ่ิมใจ (สิ่งท่ีทางวัดตองการขณะน้ีคือขาวสาร โดยทางวัดจะมีการทําบุญบริจาคขาวสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ)

หลังจากนั้นนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว เป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของเมืองหงสาวดี ท่ีมีอายุเกาแกกวา 1,200 ปี
คนไทยสวนใหญจะรูจักในนาม พระนอนย้ิมหวาน เน่ืองจากพระพักตรไดรับการตกแตงอยางสวยงามพรอมมีรอยย้ิมท่ีสวยหวาน
องคพระเป็นศิลปะแบบมอญ สรางในปี พ.ศ.1537

่ ้ ้ ้ ่ ่ ้



ไฮไลทท่ีน้ีนอกเหนือจากการสักการะพระนอนย้ิมหวานแลว ยังมีจุดชอปป้ิงท่ีเป็นจุดดึงดูดนักทองเท่ียวมายังวัดแหงน้ี อาทิ
เชนไมแกะสลัก หิน หยก และผาถุงลายพมา ตลาดแหงน้ีสามารถตอราคา และใชเงินไทยได

นําทานชม พระเจดียไจป ุน มีอายุกวา 500 ปี เป็นวัดท่ีสรางเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องค หันพระพักตรไป
ทุกทิศ แทนความหมายถึงพระพุทธเจาท้ังสี่พระองค มีการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทิศ
ประกอบดวยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา(ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต 3 พระองค คือ
พระพุทธเจาโกนาคม (ทิศใต) พระพุทธเจากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … พิเศษ !!! เมนูกุงแมน้ําเผา ทานละ 1 ตัว

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

นําทานชม พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองของพมา ตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง เชื่อกัน
วาเป็นมหาเจดียท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน บนยอดสุดของพระเจดีย มีเพชรอยู 5,448 เม็ด โดยเฉพาะ
ชื้นขางบนสุดมีเพชรเม็ดใหญอยู 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด โดยกลาวขานกันวา ทองคําท่ีใชในการกอสรางซอมแซมพระ
มหาเจดียแหงน้ีมีจํานวนมหาศาลกวาทองคําท่ีเก็บอยูท่ีธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดียท่ีงดงามมากท่ีสุดแหง
หน่ึงของโลก

ณ วัดแหงน้ียังมีสิ่งศักดิส์ิทธิอ่ื์น ๆ อีกมากมายนอกเหนือจากองคเจดียชเวดากอง อีกจุดท่ีเป็นท่ีนิยมนั้นก็คือ องคแมยักษ
โดยวิธีการสักการะนั้นทําไดโดยการจุดบุหรี่ 1 มวน ใหกับองคแมยักษพรอมอธิฐานขอในเรื่องหนาท่ีการงาน

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

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูเป็กปักกิ่ง/สลัดกุงมังกร

Grand United Hotel หรือเทียบเทา

พระธาตุอินทรแขวน

วัดไจคะวาย

พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

วัดไจคะวาย อยูในเมืองหงสาวดี ท่ีน่ีไมใชวัดท่ีมีชื่อในเรื่องของเจดียหรือพระพุทธรูปองคโต
สูงใหญ แตมีชื่อเสียงเพราะเป็นโรงเรียนท่ีสอนพระพุทธศาสนาเปรียญธรรมชั้นตรี โท
และเอก อันโดงดังของพมา

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



วันท่ี 3 พิธีเชิญพระธาตุเจดียคาบาเอ - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัต
โบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเม๊ียะ) - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี
- ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ ชอปป้ิงตลาดสก็อต - สงวนสิทธิง์ดแทนรายการในกรณีท่ีตลาดปิด

เจดียไจปุน
เป็นเจดียท่ีมีอายุราว 500 กวาปี มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องค
หันพระพักตรไปทุกทิศทาง เหตุผลท่ีตองสรางหันไปทุกทิศนั้นก็เพราะแทนความหมายถึง
พระพุทธเจาท้ังสี่พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู พิเศษ กุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว

ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)

เจดียชเวดากอง

 บาย

เป็นตลาดใหญและนาเท่ียวท่ีสุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต” สรางโดยชาว
สก็อต ตลาดน้ีถือเป็นแหลงรวบรวมสินคาจากท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของ
พมาซ่ึงตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซ้ือของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู พิเศษ เป็ดปักกิ่ง/สลัดกุงมังกร

 Grand United Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นรวมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศรีษะท่ี เจดียคาบาเอ เป็นเจดียทรงกลม สูง 34 เมตร ภายในบรรจุ
พระอัฐิธาตุของพระอัครสาวก คือพระโมคคัลลานและพระสารีบุตร และเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนัก 500 กิโลกรัม
ภายในอาณาบริเวณเจดียยังมีหองประชุมใหญ บรรจุคนกวา 10,000 คน สรางเป็นลักษณะคลายถํ้าเรียกวา “มหาปาสาณคูหา”
“ปาสาณ” แปลวา “หิน” เจดียแหงน้ีสรางระหวางปี พ.ศ.2493-2495 (ชวงเวลาในการเขารวมพิธีอาจมีการเปล่ียนแปลง)

จากนั้นนําชม พระเจดียโบตะทาวน ซ่ึงเป็นเจดียท่ีสรางขึ้นเพ่ือรับพระเกศาธาตุกอนท่ีนําไปบรรจุใน พระเจดียชเวดากอง เมื่อ
พระเกศาธาตุได ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ไดนํามาประดิษฐานไวท่ีพระเจดียโบตะตองแหงน้ีกอน พระเจดียแหงน้ีไดถูก ทําลายใน
ระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และไดรับการปฏิสังขรณขึ้นมาใหม

นําทานสักการะขอพรจาก นัตโบโบจี หรือ เทพทันใจ เป็นนัตท่ีปกปักรักษาพระเกศธาตุในเจดียโบตาทาวน เป็น 1 ในนัต
หลวง 37 ตน ซ่ึงชาวพมาใหความเคารพอยางมากและนิยมมาขอพร ดวยความเชื่อท่ีวาผูใดไดสักการบูชาหรือขอพรสิ่งใดก็ตามจะ
สัมฤทธิผลสมปรารถนาทันใจ สําเร็จโดยเร็ว ฉับพลันทันใด ท้ังเรื่องการเงิน การงาน ความรัก คาขาย โชคลาภ โดยเฉพาะ เรื่อง

่ ่



เงินทอง บารมีแรง เสริมดวงใหชีวิตราบรื่นในทุกๆดาน การบูชาเทพทันใจ นิยมใชมะพราว กลวยนากสีแดง เป็นเครื่องบูชา
เพราะเชื่อวาเป็นผลไมมงคล

จากนั้นสักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอวเมีย๊ะ ตามตํานานกลาววานางเป็นธิดาของพญานาคท่ีเกิดความศรัทธาในพุทธ
ศาสนาเป็นอยางแรงกลา ไมยอมกินเน้ือสัตวจนสิ้นชีวิตไปและไดกลายเป็นนัต จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพมา
เคารพกราบไหวกันมานานแลว หากจะขอพรจะตองเขาไปถวายนม น้ําแดง ขาวตอก และดอกไม จากนั้นก็กระซิบขอพรกับทาน

นําทานชม เจดียเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด พระพักตรทาสีขาว แตมสีแดงท่ีพระโอษฐ
จีวรพริ้วไหวราวกับของจริง ขนตางอนยาว ดวงตาเป็นแกว เปลือกตาสีฟาจึงไดชื่อวาพระตาหวาน พระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร
ฝาพระบาท รายลอมดวยรูปมงคล 108 ประการ และพระบาทซอนกันซ่ึงแตกตางกับศิลปะของไทยท่ีประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน เป็นศิลปะพมาท่ีงดงามมีขนาดความยาวขององค 70 เมตร

บาย

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูบุฟเฟตซีฟ ูด

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินมิงกาลาดง เมืองยางกุง

16.30 นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี 8M331 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

ค่ํา

18.15 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

พิธีเชิญพระธาตุเจดียคาบาเอ

เจดียโบตะทาวน

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพิธีมหามงคลในการเชิญพระธาตุขึ้นเจดียคาบาเอ ท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนัก
500 กิโลกรัม ซ่ึงชื่อของเจดียคาบาเอ แปลในภาษาพมาวา “สันติภาพโลก” ท้ังน้ีมีคํารํ่าลือ
วาอูนุสรางเจดียแหงน้ีตามบัญชาของชีปะขาวท่ีแสดงปาฏิหาริยและขอรองใหอนุทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา

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

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



 หมายเหตุ พิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศรีษะท่ี เจดียคาบาเอ - ชวงเวลาในการเขารวมพิธีอาจมีการเปล่ียนแปลง

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู พิเศษ บุฟเฟตซีฟ ูด

ทาอากาศยานมิงกาลาดง บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

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

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

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

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น
 

การชําระเงิน
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณีนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆให
ถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-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 รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
 



วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหนาท่ีเหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา

หมายเหตุ
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 3,900 บาท

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

รายการทัวรอาจมีการปรับเปล่ียน เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ ณ วันเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ
ผลประโยชนของผูเดินทางเป็นหลัก*

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง
สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง

โรงแรมท่ีพักอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็นหลัก

สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ

กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ
เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปี
นั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1.  กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบิน 

2.  สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3.  IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปา
ติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก

3.1 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน 

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

3.3 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี

4.  หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี           

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด 

้ ้ ่ ่ ่ ่ ่



ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

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

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
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


