
#16105 ทัวรพมา ยางกุง หงสา 3 วัน 2 คืน พระธาตุอินทร
แขวน เทพทันใจ เจดียชเวดากอง บิน 8M
ทัวรพมา หงสา ยางกุง เจดียชเวมอดอร พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแคมป วัด
ไจคะวาย เจดียไจปุน พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว เจดียโบตาทาวน เทพกระซิบ
เจดียเจาทัตจี ตลาดสก็อต ปางชางเผือก พระหินออน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี - เจดียชเวมอดอร (พระธาตุ
มุเตา) - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแคมป - พระธาตุอินทรแขวน   

Yoe Yoe
lay
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 พระธาตุอินทรแขวน - หงสาวดี - วัดไจคะวาย - ตักบาตรพระสงฆ - เจดียไจป ุน - พระพุทธไส
ยาสนชเวตาเลียว - ยางกุง - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาด
อวเมีย๊ะ) - เจดียชเวดากอง

  

Sule
Shangrila
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - ยางกุง - ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - ปางชางเผือก - วัด
พระหินออน (วัดตอจี) - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

23 เม.ย. 65 - 25 เม.ย.
65

฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,500

30 เม.ย. 65 - 2 พ.ค. 65 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

7 พ.ค. 65 - 9 พ.ค. 65 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,500

17 พ.ค. 65 - 19 พ.ค. 65 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,500

27 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

27 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,500

13 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿4,500

10 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาว
ดี - เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุเตา) - พระราชวังบุเรงนอง -
คิมปูนแคมป - พระธาตุอินทรแขวน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอร N ของ สายการบิน
MYANMAR AIRWAYS (8M) พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

10.40 น. เหินฟาสู กรุงยางกุง ประเทศพมา โดยเท่ียวบินท่ี 8M336 บริการอาหารวางและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

11.25 น. ถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง (เวลาท่ีประเทศพมาชากวาประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผานพิธีการทาง
ศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอมตรวจเช็คสัมภาระกอนออกเดินทางแลว

นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี(BAGO) ซ่ึงอยูหางจากยางกุงประมาณ 80กม.(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนมัสการ เจดียชเวมอดอว (ShwemawdawPagoda) เจดียท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเกาแกคูบานคู
เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิส์ิทธิข์องประเทศเมียนมาร คนไทยนิยมเรียกวา พระมหาเจดียมุเตา ภายในบรรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดท่ีศักดิส์ิทธิม์าก

แลวนําทานชม พระราชวังบุเรงนอง ซ่ึงเพ่ิงเริ่มขุดคนและบูรณะปฏิสังขรณเมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู
ทําใหสันนิษฐานไดวา โบราณสถานแหงน้ีเป็นพระราชวังของพระเจาหงสาวดีบุเรงนอง ทานท่ีไดรับคําสรรเสริญวาเป็น ผูชนะสิบ
ทิศ นอกจากน้ียังเป็นท่ีประทับของพระพ่ีนางสุพรรณกัลยา และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเป็นเชลยศึกท่ีเมืองหง
สา

จากนั้นพาทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวน องคเจดียขนาดเล็ก ตั้งอยูบนกอนศิลาใหญสูง 5.5 เมตร ปิดทองท้ังองค ซ่ึง
ตั้งอยูบนหนาผาอยางหมิ่นเหมดูคลายวาจะตกลงไปในหุบเหวไดทุกขณะ พระธาตุอินทรแขวนน้ีนับเป็น 1ใน 5มหาบูชาสถาน
สูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพมา

ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง ค้ิมปูนแคมป เพ่ือทําการเปล่ียนเป็นรถเป็นรถทองถิ่นซ่ึงเป็นรถบรรทุกขนาดหก
ลอ (เป็นรถประจําเสนทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางตอประมาณ 1ชั่วโมง จะถึงจุด
จอดรถท่ีขึ้นเขาพระธาตุอินทรแขวน หลังจากนั้นจะใชวิธีการเดินเทาตอไปเพ่ือเขาโรงแรม(รถทุกคันจะตองมาจอดท่ีจุดน้ีและใชวิธี
การเดินเทาขึ้นไป หากทานไหนเดินไมไหว สามารถจางลูกแบกได โดยราคาอยูท่ีการตอรองและระยะทาง)

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรมท่ีพัก

หลังอาหารค่ําเชิญทานไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน ถาจะนมัสการกลางแจง
เป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ีย่ืนสูพระเจดียไจกทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผาหม ผาพันคอ เบาะรองน่ัง
เพราะพ้ืนท่ีน่ังมีความเย็นมาก พระเจดียองคน้ีเปิดตลอดคืนแตประตูเหล็กท่ีเปิดสําหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เทานั้น

ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปิดทององคพระธาตุอินทรแขวนได แตตองเป็นทองคําเปลว 100 % เทานั้น (เขาไป
ปิดทองไดเฉพาะทานสุภาพบุรุษ สวนทานสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากทานสุภาพบุรุษเขาไปปิดแทนได)

พักท่ี Yoe Yoe lay Hotel หรือเทียบเทา

 เชา



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หงสาวดี

เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุเตา)

พระราชวังบุเรงนอง

คิมปูนแคมป

 บาย

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากท่ี
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

เป็นเจดียท่ีมีความสําคัญย่ิงในหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และมี
ยอดเจดียหักซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดท่ีศักดิส์ิทธิม์าก นักทองเท่ียว
สามารถไปนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิส์ิทธิ ์และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของ
เจดียองคท่ีหักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนด่ังค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น
ไป

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

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 พระธาตุอินทรแขวน - หงสาวดี - วัดไจคะวาย - ตักบาตรพระ
สงฆ - เจดียไจปุน - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - ยางกุง -
เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอว
เม๊ียะ) - เจดียชเวดากอง

บริการอาหารวางและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาท่ีประเทศพมาชากวาประเทศไทย 30 นาที

พระธาตุอินทรแขวน - ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปิดทององคพระธาตุอินทรแขวนได แตตองเป็นทองคําเปลว
100 % เทานั้น (เขาไปปิดทองไดเฉพาะทานสุภาพบุรุษ สวนทานสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากทานสุภาพบุรุษเขาไปปิด
แทนได

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิ
นภายในประเทศตอ 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

 Yoe Yoe lay Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

เชิญทานนมัสการ พระธาตุอินทรแขวนหรือใสบาตรตามอัธยาศัย ใสบาตรพระสงฆหรือถวายขาวพระพุทธ มีชุดจําหนาย
บริเวณวัด เมื่อถวายขาวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกําลังวันหรือจํานวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทรแขวน และนมัสการสิ่ง
ศักดิส์ิทธิบ์นภูเขา ถายรูป และชมทัศนียภาพบริเวณรอบพระธาตุ พิสูจนความมหัศจรรยวาพระธาตุองคน้ีตั้งอยูไดอยางไรโดยไม
ลมหรือหลนลงมา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

หลังรับประทานอาหารแลวออกเดินทางกลับโดยรถบรรทุกหกลอถึงคินปูนแคมปเปล่ียนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู เมือง
หงสาวดี ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเกาแกของอาณาจักรมอญโบราณท่ีมีอายุเกาแกกวา 400 ปี ใชเวลาเดินทางประมาณ 2-3ชั่วโมง ชมวัด
และโบราณสถานท่ีสําคัญในหงสาวดี

นําทาน ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ท่ี วัดไจคะวาย (Kyaike Kat Wine) สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรศึกษาพระ
ไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก ทานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอหรืออาหารแหงไปบริจาคท่ีวัดแหงน้ีไดหรือจะบริจาคปัจจัย (ควร
เตรียมแลกเงินจาดไวสําหรับทําบุญ) หรือทําบุญขาวสารก็ไดเชนเดียวกัน

จากนั้นชม พระเจดียไจป ุน ซ่ึงบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทิศ 4 ทิศประกอบดวยสมเด็จพระ
สมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา (ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต 3 พระองค คือ พระพุทธเจาโกนาคม (ทิศ
ใต) พระพุทธเจากกุสันธะ(ทิศตะวันออก)และพระพุทธเจามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก) สรางโดยสี่สาวพ่ีนองท่ีอุทิศตนใหกับ

่



พระพุทธศาสนาสรางพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไมของแวะกับบุรุษเพศ แตตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน รํ่าลือ
กันวาทําใหพระพุทธรูปองคท่ีนองสรางนั้นเกิดรอยราวขึ้นทันที

นําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียวหรือพระนอนย้ิมหวาน พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลักษณะท่ีสวยงามในแบบ
ของมอญ สรางในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพมาท่ัวประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพมา องคพระ
ยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจีท่ียางกุง แตก็งดงามกวาโดยพระบาทจะวางเหล่ือม
พระบาท ซ่ึงจะเป็นลักษณะท่ีไมเหมือนกับพระนอนของไทย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูกุงแมน้ําเผา)

หลังรับประทานอาหาร นําทานเดินทางกลับกรุงยางกุง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง)

นําทานชม เจดียโบตาทาวน (Botataung Pagoda) สรางขึ้นโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอินเดีย 8
รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปีกอน โดยเจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุ
พระบรมธาตุ 2 องค พระพุทธรูปทอง เงิน สําริดกวา700 องค จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใตท่ี
เป็นตนแบบภาษาพมาภายในเจดียประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย

นําทานสักการะขอพรจาก เทพทันใจ(นัตโบโบยี) ซ่ึงชาวพมาใหความเคารพอยางมากและนิยมมาขอพร ดวยเชื่อวาอธิฐานสิ่ง
ใดจะสมความปรารถนา วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ใหเอาดอกไม ผลไมโดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือผล
ไมอ่ืนๆมาสักการะ จากนั้นก็ใหเอาเงินบาท หรือจาด ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเป็นคนไทย) ไปใสมือของนัต
โบโบยี 2 ใบ จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยีไหวขอพรแลวดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไวเป็นขวัญถุง
อีกหน่ึงใบใหหยอดตูทําบุญ

เสร็จแลวนําทานขามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพ่ือสักการะ เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมีย๊ะ โดยตามตํานานเลาวา นาง
เป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา จึงรักษาศีล และไมทานเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต
ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว วิธีการสักการะเทพกระซิบ (อะมาดอวเมีย๊ะ) ใหบูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และ
ผลไม เมื่อบูชาเสร็จแลวใหไปปองปากกระซิบเบาๆ ท่ีขางหูทานถึงเรื่องท่ีเราจะขอพรโดยหามใหคนอ่ืนไดยินเรื่องท่ีเราขอโดยเด็ด
ขาด

จากนั้นนําทานกราบนมัสการพระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมา
อายุกวาสองพันหารอยกวาปี เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุงมหาเจดียท่ีใหญท่ีสุดในพมาสถานท่ี
แหงน้ีมีลานอธิฐานจุดท่ีบุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนําดอกไมธูปเทียนไปไหวเพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดากอง
ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิริมงคลนอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม8องค

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็นเมนูสุดพิเศษ SHABU SHABU BUFFET ทานไมอ้ัน

พักท่ี Sule Shangrila Hotel หรือเทียบเทา

พระธาตุอินทรแขวน

หงสาวดี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากท่ี
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง



วัดไจคะวาย

ตักบาตรพระสงฆ

เจดียไจปุน

พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว

วัดไจคะวาย อยูในเมืองหงสาวดี ท่ีน่ีไมใชวัดท่ีมีชื่อในเรื่องของเจดียหรือพระพุทธรูปองคโต
สูงใหญ แตมีชื่อเสียงเพราะเป็นโรงเรียนท่ีสอนพระพุทธศาสนาเปรียญธรรมชั้นตรี โท
และเอก อันโดงดังของพมา

ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ท่ีวัดไจคะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป
ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจานวนมาก ทานสามารถนาสมุด ปากกาดินสอไปบริจาคท่ีวัดแหง
น้ีไดหรือบริจาคปัจจัยใหกับทาน (ควรเตรียมแลกแบงคเล็กๆไวสําหรับทําบุญ

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 กุงแมน้ําเผา

ยางกุง

เจดียโบตะทาวน

 บาย

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

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



วันท่ี 3 พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - ยางกุง - ตลาดโบโออองซาน
(ตลาดสกอต) - ปางชางเผือก - วัดพระหินออน (วัดตอจี) - ทา
อากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)

เจดียชเวดากอง

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู พิเศษ SHABU SHABU BUFFET ทานไมอ้ัน

 Sule Shangrila Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานชม เจดียเจาทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มีขนตาท่ีงดงาม
พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ พระบาทซอนกันซ่ึงแตกตางกับศิลปะของไทยเป็นศิลปะพมาท่ีงดงาม มีขนาดความยาวของ
องค 70เมตร

จากนั้นขับรถชมตัวเมืองยางกุงชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวบานยานใจกลางกรุงยางกุง

จากนั้นเท่ียวชม ตลาดโบโจกอองซาน (Scott Market) เป็นตลาดเกาแกของชาวเมียนมาร สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยท่ี
เมียนมารยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาท่ีจําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด
เชน เครื่องเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แปงทา
นาคา เป็นตน

หากซ้ือสิ้นคาท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวยทุกครั้ง เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ

หากวันท่ีเดินทางเกิดเหตุใหไมสามารถเท่ียวชมตลาดได ขออนุญาตปรับเปล่ียนโปรแกรมไปชมหางตรงขามแทน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูสลัดกุงมังกร เป็ดปักกิ่ง)

่ ่



นําทานชม ปางชางเผือก (Elephant Camp) ซ่ึงในประเทศไทยไมมีใหเห็นแลวในปัจจุบัน แตท่ีประเทศพมาปาเขายังมี
ความอุดมสมบูรณคอนขางสูง ทําใหสามารถพบชางเผือกไดชมไดเห็นกันอยูและชางเผือกนั้นตรงตาม คชลักษณะ 5 ประการ
คือ 1. งาอุมบาตร 2. ผิวเปลือกมะนาว 3. หลังโคงเหมือนคันธนู 4. หางเป็นผู5. เล็บขาว

แลวนําทานเขาชม วัดพระหินออน (White Marble) เป็นพระท่ีสรางขึ้นจากหินออนเพียงกอนเดียว โดยใชชางผีมือท่ีดีท่ีสุด
ของประเทศพมา ปัจจุบันชาวเมืองยางกุง นิยมมากราบขอพรกันมากมาย

14.30 น. สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง

16.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพมหานครโดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี 8M331 (บริการ
อาหารวางและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

ค่ํา

18.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

ยางกุง

ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

เป็นตลาดใหญและนาเท่ียวท่ีสุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต” สรางโดยชาว
สก็อต ตลาดน้ีถือเป็นแหลงรวบรวมสินคาจากท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของ
พมาซ่ึงตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซ้ือของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู พิเศษ สลัดกุงมังกร เป็ดปักกิ่ง

ปางชางเผือก บาย

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



 หมายเหตุ ตลาดโบโจกอองซาน (Scott Market)
หากซ้ือสิ้นคาท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวยทุกครั้ง เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ

หากวันท่ีเดินทางเกิดเหตุใหไมสามารถเท่ียวชมตลาดได ขออนุญาตปรับเปล่ียนโปรแกรมไปชมหางตรงขามแทน

บริการอาหารวางและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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

วัดพระหินออน (วัดตอจี)

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

เป็นวัดท่ีมีพระพุทธรูปหยกขาว (White jade Buddha) สรางจากหินหยกกอนใหญท่ีนํา
มาจากเมืองมัณฑะเลย ภายในมีพระประวัติและมีรอยพระพุทธบาทจําลองประดิษฐานอยู

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 20 คนขึ้นไป

ในกรณีท่ีสายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบินท่ีออกเป็นกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ี
อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นหลัก

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การ
ประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของ
ตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง

กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
เป็นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีท่ีทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทา
งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจา
กการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม

กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด
 

การชําระเงิน
ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน (ชวงเทศกาลมัดจําทานละ 10,000 บาท)

ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนออกเดินทาง
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทองเท่ียว

น้ําหนักกระเปา 20 KG

คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน

คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียวหรือระดับเดียวกัน

คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว

คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ

คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด **เกิน 20 กก.

คาธรรมเนียมวีซา

คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม
เป็นตน

คาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีหัก ณ ท่ีจายของแตละประเทศ

ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมประเทศ) 

ทิปหัวหนาทัวรตามแตสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในคาทิปไกด คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ แตไมไดบังคับ)
 



วีซา
PASSPORT ตองมีอายุการใชไมนอยกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ

หมายเหตุ
ราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเด็ก

ทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ปี) ราคา 5,900 บาท

จอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบินราคา 8,900 บาท/ทาน

ราคาขางตนสําหรับพาสปอรตไทยเทานั้น สําหรับพาสปอรตตางชาติ กรุณาเช็คกับเจาหนาท่ี

กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเป็นท่ีพอใจ แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง

ราคาทัวรไมรวมทิปไกดทองถิ่น คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท/ทานตลอดทริป 

คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการของหัวหนาทัวร

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน  15 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวรเดินทาง ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทางหรือ เปล่ียนแปลงราคา

หากทานตองการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิรมกับเจาหนาท่ีกอน กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชนความลาชา
ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเป็นตน เหตุผลตางๆท่ีอยู
เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน

ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรท้ังหมด

กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปีใหม สงกรานต เป็นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสาย
การบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ท้ังหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมไดไมสามารถขอคืนคาตั๋วได เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


