#16165 ทัวรพมา ยางกุง หงสา 3 วัน 2 คืน พระราชวังบุเรง
นอง พระมหาเจดียชเวดากอง นั่งกระเชาขึ้นพระธาตุอินทรแขวน
บิน PG
ทัวรพมา ยางกุง หงสา เจดียโบตาทาวน เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พระมหาเจ
ดียชเวดากอง วัดไจคะวาย เจดียชเวมอดอว พระราชวังบุเรงนอง เจดียไจปุน
พระนอนชเวตาเลียว คิมปูนแคมป พระธาตุอินทรแขวน

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานมิงกาลาดง - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เจดียชเวดากอง





โรงแรม



Park Royal
Yangon Hotel
หรือเทียบเทา

2

หงสาวดี - วัดไจคะวาย - ตักบาตรพระสงฆ - เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุเตา) - พระ
ราชวังบุเรงนอง - เจดียไจปุน - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - ไจโท - แมนํ้า สะโตง กระเชา ขึ้นพระธาตุอินทรแขวน - พระธาตุอินทรแขวน







Kyaikhto,
Mountain Top
or Yoyolae or
Golden Rock
Hotel หรือเทียบ
เทา

3

พระธาตุอินทรแขวน - ยา งกุง - ทา อากาศยานมิงกาลาดง - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

15 พ.ย. 65 - 17 พ.ย. 65

฿12,900

฿12,500

฿11,900

฿3,000

22 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65

฿13,900

฿13,500

฿12,900

฿3,000

5 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65

฿14,900

฿14,500

฿13,900

฿3,000

8 ธ.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65

฿15,900

฿15,500

฿14,900

฿3,000

20 ธ.ค. 65 - 22 ธ.ค. 65

฿12,900

฿12,500

฿11,900

฿3,000

29 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

฿15,900

฿15,500

฿14,900

฿3,000

30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66

฿15,900

฿15,500

฿14,900

฿3,000

31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66

฿15,900

฿15,500

฿14,900

฿3,000

17 ม.ค. 66 - 19 ม.ค. 66

฿11,900

฿11,500

฿10,900

฿3,000

24 ม.ค. 66 - 26 ม.ค. 66

฿12,900

฿12,500

฿11,900

฿3,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบ
โบยี) - เจดียชเวดากอง
เชา
10.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน เตอร F สายการบินบางกอกแอรเวย Bangkok Airway
(PG) โดยมีเจาหน าที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
บาย
13.40 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกงุ โดยเที่ยวบิน PG 707** บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
14.35 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็ นที่เรียบรอยแลว
นํ าทานสักการะ พระพุทธไสยาสน เจาทัต ยีหรือพระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง16ฟุต ซึ่ง
เป็ นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกับ
ศิลปะของไทย
ชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย 8รูปไดนํามาเมื่อ 2,000ปี กอน ในปี
2486เจดียแหงนี้ ถ ูกระเบิดของฝ ายสัมพันธมิต รเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค และ
พบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนั งสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา
ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย
จากนั ้นนํ าทานขอพร นั ต โบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส
์ ิทธิข์ องชาวพมาและชาวไทย
จากนั ้น นํ าทานขามฝั่ งไปอีกฟากหนึ่ งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามวา“อะมาดอวเมีย๊ ะ” ตามตํานานกลาววา
นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเนื้ อสัต วจนเมื่อสิ้นชีวิต ไปกลายเป็ นนั ต
ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิ ยมขอพรจาก
เทพองคนี้การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยนํ้ านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม
จากนั ้นนํ าทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอย
กวาปี เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมาสถานที่แหงนี้ มี ลานอธิษฐาน
จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนํ าดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน
เพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล
จากนั ้นใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉั ต รโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีต างกันออกไปนํ าทานรวมบูชา
แมยักษที่เชื่อกันวาการบูชาทานจะชวยในการตัดกรรมหรือศัต รู หรือพระพยุงโชคชะตาอยูในชองแคบเขาไดทีละคน และพระ
สุริยันจันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจ
คํ่า
19.00 น. บริการอาหารคํ่าณภัต ตาคารชาบูชิบุฟเฟ ต  อรอยเต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกี้หมอไฟและซูชิ นเครือโออิชิ
นํ าทานเขาสูที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาวที่ Park Royal Yangon Hotel



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บาย

ทาอากาศยานมิงกาลาดง
เป็ นทาอากาศยานที่ต ั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ที่นี่
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญเป็ นอันดับสามของประเทศ และเป็ นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี
สักการะ พระพุทธไสยาสน เจาทัต ยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มี
ความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

เจดียโบตะทาวน
เป็ นเจดียที่กอสรางขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุกอนที่จะนํ าไปบรรจุในพระเจดียชเวดากอง
เมื่อพระเกศาธาตุไดถ ูกอัญเชิญขึ้นจากเรือไดนํามาประดิษฐานไวที่พระเจดียแหงนี้ กอน
องคพระเจดียไดถ ูกทําลายในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และไดรับการบูรณะขึ้นมาใหม
โดยที่ใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรง ใหคนเดินเขาไปภายในได ดานฝาผนั งใตฐานพระ
เจดียไดนําทองคําและของมีคาตางๆ ที่พุทธศาสนิ กชนชาวพมานํ ามาถวายองคพระเจดียมา
จัดแสดงไว

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
นั ต โบโบยี หรือพระเทพทันใจ เป็ นเทพเจาศักดิส
์ ิทธิข์ องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักกา
ระรูปปั้ นเทพทันใจ (นั ต โบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผล
ไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั ้นก็ใหเอาเงินจะเป็ นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได
แลวเอาไปใสมือของนั ต โบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว
จากนั ้นก็เอาหน าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ของนั ต โบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความปราถนาที่
ตั้งใจไว

เจดียชเวดากอง
เจดียนี้ต ั้งอยูบริเวณเนิ นเขาเชียงกุต ระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็ นมหาเจดีย
ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนั งสือ Guinness Book of
Records ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเป็ นเจดียที่สูงที่สุดและเกาแกที่สุดในโลก



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูชาบูชิบุฟเฟ ต 
 Park Royal Yangon Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

สายการบินบางกอกแอรเวยใหบริการหองรับรองผูโดยสารขาออกระหวางประเทศแหงใหมต ั้งอยูบริเวณชั้น 3 ของอาคารผู
โดยสารConcourse D ตรงขามกับประตูขึ้นเครื่องหมายเลข D7
มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบิ
นภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

หงสาวดี - วัดไจคะวาย - ตักบาตรพระสงฆ - เจดียชเวมอดอร
(พระธาตุมุเตา) - พระราชวังบุเรงนอง - เจดียไจปุน - พระพุทธ
ไสยาสนชเวตาเลียว - ไจโท - แมนํ้าสะโตง - กระเชาขึ้นพระธาตุ
อินทรแขวน - พระธาตุอินทรแขวน
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั ้นเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค ซึ่งในอดีต เป็ นเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ และ
อายุมากกวา400ปี หางจากเมืองยางประมาณ80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ2 ชม.
นํ าทาน ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่วัดไจคะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไปศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจํานวน
มาก ทานสามารถนํ าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงนี้ ได **วัดนี้ ทานสามารถรวมทําบุญถวายขาวสารกระสอบละ 1,000
บาทได ตามศรัทธา **
จากนั ้นนํ าทานเขาชมพระธาตุที่ต ั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเป็ น1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่ง
ศักดิส
์ ิทธิข์ องพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นํ าทานนมัสการ ยอดเจดียหัก
ซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็ นจุดที่ศักดิส
์ ิทธิม
์ าก ซึ่งเจดียนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย
องคนี้เป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน
จากนั ้นนํ าทานชม พระราชวังบุเรงนอง และบัลลังกผึ้ง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรัก
หักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิ ษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้ เป็ นที่ประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญ
วาเป็ น ผูชนะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเป็ นเชลยศึก
เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปัจจุบัน พระราชวังแหงนี้ ไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัต ิศาสตร และถูกสรางจําลอง
พระราชวังและตําหนั กตางๆ ขึ้นมาใหม
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร **เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทานละ 1ตัว
จากนั ้นชม เจดียไจปุน สรางในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่ งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดวย องค
สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา(ผินพระพักตรไปทางทิศเหนื อ) กับพระพุทธเจาในอดีต สามพระองคคือ พระพุทธเจามหา
กัสสปะ(ทิศตะวันตก)เลากันวาสรางขึ้นโดยสตรีสี่พี่นองที่มีพุทธศรัทธาสูงสงและตางใหสัต ยสาบานวาจะรักษาพรหมจรรยไวชั่ว
ชีวิต ตอมา 1 ใน 4 สาวหนี ไปแตงงานลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคนั้นเกิดรอยราวขึ้นทันที
นํ าทานนมัสการ พระพุทธไสยาสน ชเวตาเลียว กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ
ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ นที่เคารพนั บถือของชาวพมาทั่วประเทศและเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของพมาองคพระยาว 55 เมตรสูง
16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสน เจาทัต จีที่ยางกุง แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท เป็ นลักษณะที่ไม
เหมือนกับพระนอนของไทย
นํ าทานเดินทางสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กที่ขามผานชมแมนํ้าสะโตง สถานที่สําคัญ
ทางประวัต ิศาสตร ซึ่งในอดีต ขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ที่เป็ นตํานานโดงดังในเรื่อง
“พระแสงปื นตนขามแมนํ้าสะโตง"นั บเป็ นพระแสง อัษฎาวุธอันเป็ นเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยูจนถึงทุกวันนี้
จากนั ้นเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวน ใชเวลาเดินทางประมาณ1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคมป ซึ่งเป็ นจุดสําหรับทําการ
เปลี่ยนเป็ นรถบรรทุกหกลอ(เป็ นรถประจําเสนทางชนิ ดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได)ใชเวลาเดินทางจากคิมปูน
แคมป ถ ึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง พิเศษสุด นํ าทานนั่ งกระเชาไฟฟ า ขึ้นสูสถานี พระธาตุ ใชเวลาประมาณ 10 นาที ใหทานได
สัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน การขึ้นกระเชาขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
นํ าทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจาก
ระดับนํ้ าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็ นเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยูบนกอนหินกลมๆ ที่ต ั้งอยูบนยอดเขาอยาง
หมิ่นเหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนนี้
ทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป
่

คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารในโรงแรม ทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่ งสมาธิที่พระเจดียไดต ลอดทั้งคืนแตประตูเหล็ก
ที่เปิ ดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลา 21.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผาหมผาพันคอเบาะรองนั่ งเนื่ องจาก
บริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมา
พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หงสาวดี
เป็ นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนที่พระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากที่
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุเตาขณะที่ยังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็ นศูนยกลางอํานาจของราชวงศต องอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

วัดไจคะวาย
วัดไจคะวาย อยูในเมืองหงสาวดี ที่นี่ไมใชวัดที่มีช่ อ
ื ในเรื่องของเจดียหรือพระพุทธรูปองคโต
สูงใหญ แตมีช่ อ
ื เสียงเพราะเป็ นโรงเรียนที่สอนพระพุทธศาสนาเปรียญธรรมชั้นตรี โท
และเอก อันโดงดังของพมา

ตักบาตรพระสงฆ
ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่วัดไจคะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป
ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจานวนมาก ทานสามารถนาสมุด ปากกาดินสอไปบริจาคที่วัดแหง
นี้ ไดหรือบริจาคปั จจัยใหกับทาน (ควรเตรียมแลกแบงคเล็กๆไวสําหรับทําบุญ

เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุเตา)
เป็ นเจดียที่มีความสําคัญยิ่งในหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และมี
ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็ นจุดที่ศักดิส
์ ิทธิม
์ าก นั กทองเที่ยว
สามารถไปนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิส
์ ิทธิ ์ และสามารถนํ าธูปไปคํ้ากับยอดของ
เจดียองคที่หักลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิต ใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้น
ไป

พระราชวังบุเรงนอง
เป็ นพระราชวังที่ถ ือเป็ นสถานที่ทองเที่ยวหามพลาดหากไดมาเยือนหงสาวดี ซึ่งพระเจาบุ
เรงนองมีรับสั่งใหสรางขึ้นเพื่อเป็ นศูนยกลางทางการปกครอง พระนเรศวรและพระ
สุพรรณกัลยาก็เคยประทับที่นี่ในระหวางที่พระองคทรงเป็ นองคประกัน พระเจาบุเรงนอง
จึงรับสั่งใหสรางพระราชวังใหยิ่งใหญ โดยกําแพงเมืองชั้นนอกมีประตูถ ึง 20 ประตู พื้นที่
ภายในกําแพงเมืองกวางใหญมาก แมแตพระธาตุมุเตายังจัดเป็ นสวนหนึ่ งในกําแพงเมือง
พระราชวังบุเรงนองแหงนี้



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทานละ 1ตัว

เจดียไจปุน
เป็ นเจดียที่มีอายุราว 500 กวาปี มีลักษณะเป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องค
หันพระพักตรไปทุกทิศทาง เหตุผลที่ต องสรางหันไปทุกทิศนั ้นก็เพราะแทนความหมายถึง
พระพุทธเจาทั้งสี่พระองคในภัทรกัปนั่ นเอง

พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว
เป็ นปูชนี ยสถานศักดิส
์ ิทธิอ์ ันดับสองของเมืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และ
เป็ นพระพุทธไสยาสน ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สรางโดยพระเจาเมงกะติปะในปี
พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อม
พระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสน ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน เลาขานวาเป็ น
พระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในคืนกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

ไจโท
เป็ นเมืองเกาที่มีทัศนี ยภาพอันสวยงามสองขางทาง ที่เป็ นทั้งทุงนา ป าเขา ความเป็ น
ธรรมชาติที่มีอากาศดีต ลอดปี

แมนํ้าสะโตง
เป็ นแมนํ้าหนึ่ งที่มีช่ อ
ื เสียงในประเทศพมา มีความยาวทั้งหมด 420 กิโลเมตร เป็ นเสน
แบงเขตแดนระหวางเขตหงสาวดีกับรัฐมอญ แมนํ้าสะโตงเป็ นแมนํ้าสายใหญที่เมื่อถึงฤดู
นํ้ าหลาก ความกวางจากฝั่ งหนึ่ งไปยังอีกฝั่ งหนึ่ งอาจกวางไดถ ึง 3 กิโลเมตร มีความสําคัญ
ในประวัต ิศาสตรไทยเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จหลบหนี กองทัพพมาของ
พระมหาอุปราชมังสามเกียด พระองคไดหลบหนี ขามพนมาและไดแสดงวีรกรรมยิง
พระแสงปื นขามลํานํ้ าสะโตง คือ ยิงปื นคาบศิลาจากอีกฝั่ งของแมนํ้าถูกแมทัพพมา ชื่อ สุร
กรรมา เสียชีวิต คาคอชาง เมื่อปี พ.ศ. 2127 ซึ่งตอมาพระแสงปื นกระบอกนี้ ไดถ ูกขนา
มนามวา "พระแสงปื นตนขามแมนํ้าสะโตง

กระเชาขึ้นพระธาตุอินทรแขวน
นั่ งกระเชาขึ้นพระธาตุอินทรแขวน ซึ่งเป็ นอีกตัวเลือกในการขึ้นพระธาตุอินทรแขวนนอก
เหนื อจากการนั่ งรถขึ้นไป ที่นี่ถ ือเป็ นหนึ่ งในอัครมหาสถานที่ไมควรจะพลาดมากราบไหว
บูชา หากไดมาเยือนประเทศพมานี้

พระธาตุอินทรแขวน
มีลักษณะเป็ นกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยูบนหน าผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะ
หลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมต กลงมาอยางเหลือเชื่อ พระธาตุอินทรแขวนนั บ
เป็ น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ชาวพมาตองไปสักการะ และตามความเชื่อลาน
นาเชื่อวาเป็ นพระธาตุประจําปี เกิดปี จอ (ปี หมา) ที่คนเกิดปี นี้ต องไปนมัสการสักครั้งหนึ่ ง
ในชีวิต



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Kyaikhto, Mountain Top or Yoyolae or Golden Rock Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ที่วัดไจคะวาย ทานสามารถรวมทําบุญถวายขาวสารกระสอบละ 1,000 บาทได ตามศรัทธา
ในกรณีพักโรงแรมGolden Rock Hotelจะขึ้นอินแขวนไดแคครั้งเดียว
โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนั กทองเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตุอินแขวน
โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยางกุงและมีโรงแรมจํากัด แตไดเรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็ นหองพัดลม
เนื่ องจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไมสามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได
ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปิ ดทององคพระธาตุอินทรแขวน (เขาไปปิ ดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี
สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปิ ดแทนได**สําหรับจุดไหวพระธาตุดานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลวราคาเริ่มตน
2,000จาต/ชุด

วันที่ 3


กิจกรรม

พระธาตุอินทรแขวน - ยางกุง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
05.00 น. อรุณสวัสดิย์ ามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูที่ต องการใสบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ ไมไดบังคับ
สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหน ายราคาอาหารเริ่มตนชุดละ 3,000-10,000 จาต ดอกไมธูปเทียน
เริ่มตนชุดละ2,000จาต ทําบุญตามอัธยาศัย06.30น.
06.30 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
07.30 น. อําลาที่พัก เปลี่ยนนั่ งรถบรรทุกถึงคิมปุนแคมป เปลี่ยนเป็ นรถโคชปรับอากาศ เดินทางเขาสูเมืองยางกุง
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
15.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG 708** บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง**
17.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ........พรอมความประทับใจมิรูลืม



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระธาตุอินทรแขวน
มีลักษณะเป็ นกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยูบนหน าผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะ
หลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมต กลงมาอยางเหลือเชื่อ พระธาตุอินทรแขวนนั บ
เป็ น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ชาวพมาตองไปสักการะ และตามความเชื่อลาน
นาเชื่อวาเป็ นพระธาตุประจําปี เกิดปี จอ (ปี หมา) ที่คนเกิดปี นี้ต องไปนมัสการสักครั้งหนึ่ ง
ในชีวิต

ยางกุง
เป็ นเมืองหลวงของเขตยางกุง โดยเป็ นเมืองหลวงของพมาจนถึงปี พ.ศ. 2549 เมื่อรัฐบาล
ทหารยายเมืองหลวงไปยังเมืองเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพมา ที่นี่เป็ นเมืองที่ใหญ
ที่สุดของประเทศ และเป็ นศูนยกลางการคาที่สําคัญที่สุดของพมา ทั้งยังเป็ นเมืองที่มี
เอกลักษณเฉพาะตัวของเมืองเศรษฐกิจยุคอาณานิ คม



เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



บาย

ทาอากาศยานมิงกาลาดง
เป็ นทาอากาศยานที่ต ั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ที่นี่
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญเป็ นอันดับสามของประเทศ และเป็ นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบิ
นภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
บริษัทฯมีสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ น
สําคัญ
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได )
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนั ดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง หรือ เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัต ิเหตุใน
รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็ นการ
ชําระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นั กทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้ แลวทั้งหมด
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรต ไมต รงกับใบหน าปั จจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ต าม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหน าเปลี่ยนไป ดังนั ้น ทานตองทําพาสปอรต เลมใหมกอน
ทําการจองทัวร
กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ที่ชัดเจน สิ่งนี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ (เลมนํ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีของ PASSPORT นั ้น จะตองไมมีการชํารุด เปี ยกนํ้ า การขีดเขียนรูปตางๆหรือแมกระทั่งตราปั ๊มลายการต ูน ที่ไมใชการ
ประทับตราอยางเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน ของทานเอง**

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหน า กอนการเดินทาง ชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท (ชําระภายใน 3 วัน มิฉะนั ้นที่นั่งตัดอัต โนมัต ิ)
สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 30 วัน (ชวงเทศกาล,วันหยุดนั กขัต ฤกษ,วันหยุดตอเนื่ อง กรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน)
(กรณีไมชําระคาทัวรสวนที่เหลือภายในวันที่กําหนด ทางบริษัทฯจะถือวาเป็ นการยกเลิกโดยอัต โนมัต ิ และยึดคามัดจําทันที โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น)
กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีที่คาทัวรมีราคา ตํ่ากวา 10,000 บาท

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูต อตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว
่

่

่

ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมต องการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
คาไกดทองถิ่นและหัวหน าทัวรนําเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัต ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัต ิเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัต ิเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง
ภาษีนํ้ามันและภาษีต ั๋วทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนั งสือเดินทางไทย และคาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติ
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ ต ,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัต ิภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนั ดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความควบคุม
ของบริษัทฯ
คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน **เริ่ม ตั้งแต 1 มิ.ย. 62 เป็ นตนไป** (บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศ)
คาทิปหัวหน าทัวรต ามสินนํ้ าใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ)

วีซา
หนั งสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหน าอยางถี่ถ วน หากลูกคาจายเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯจะถือวาลูกคา
ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด
ราคา INFANT (อายุไมถ ึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัต รานี้ รวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว
ขณะนี้ รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถ ือหนั งสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสิทธิพํานั กในดินแดนของอีกฝ ายหนึ่ ง เป็ นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชต ั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม
2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท
ขอมูลเพิ่มเติมการสํารองตั๋วเครื่องบิน
ทางบริษัทฯไดสํารองที่นั่งพรอมชําระมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวรไมวาดวยกรณีใดก็ต าม ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจายตามจริงประมาณ 1,000 – 5,000 บาท ขึ้นอยูกับสายการบินและชวงเวลาเดิน
ทาง
หากไดทําการออกตั๋วเครื่องบินแลว แตทานไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง
และรอ Refund จากสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 – 6 เดือนเป็ นอยางน อย
กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูที่สามารถนั่ งตองมีคุณสมบัต ิต รงตามที่สายการบินกําหนด เชน
ตองเป็ นผูที่มีรางกายแข็งแรงและชวยเหลือผูอ่ น
ื ไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา และสามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได (นํ้ าหนั ก
ประตูฉุกเฉิ นประมาณ 20 กิโลกรัม) และจะตองไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย

หมายเหตุสําคัญ
1. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบิ
นรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนั ดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคน
เขาเมือง หรือ เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ การ
ปิ ดของสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหน า ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกคา
จะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
2. อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัต ถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิ ยมของคนทองถิ่น ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเป็ นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเป็ น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน
4. ลูกคาจะตองปฎิบัต ิต ามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชน ของทานเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนั กทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็ นรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานั ้น

การยกเลิก
กรณียกเลิก : (จอยกรุป)
แจงยกเลิก 30 วัน กอนวันเดินทาง: คืนคาทัวรทั้งหมด
แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนวันเดินทาง: ยึดมัดจําทั้งหมด และเก็บ 50% จากราคาทัวรทั้งหมด
แจงยกเลิก 15 วัน กอนวันเดินทาง: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(ในกรณีที่มีการชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มจํานวนแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาตั๋วที่เกิดขึ้นตามจริง)
กรณียกเลิก : (ตัดกรุป)
แจงยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 60 วัน กอนการเดินทาง: คืนคาทัวรทั้งหมด
แจงยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน อยกวา 60 วัน: ยึดเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น
ในกรณีชําระคาทัวรเต็มจํานวนแลว แจงยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน อยกวา 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินคาทัวร
ทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น
กรณีจองทัวรวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนั กขัต ฤกษ,วันหยุดยาวตอเนื่ อง และไดมีการแจงยกเลิกทัวร ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บคา
ทัวรทั้งหมด โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป วย
กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต ามความเป็ นจริง
ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหน าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

