


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	มหาเจดียอุปปาตสันติ
-	พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

พักที่	Amara	Hotel	/
Aureum	Hotel	/
Royal	Nay	Pyi	Taw
Hotel	/	Myat
Mingalar	Hotel	หรือ
เทียบเทา

2 ตึกรัฐสภากรุงเนปิดอว	-	อนุสาวรียสามกษตัริย	-	ปางชางเผือก	-
เมืองหงสาวดี	-	เมืองเนปิดอว	-	เมืองไจโท	-	แมน้ําสะโตง	-	คิมปูน
แคมป	-	พระธาตุอินทรแขวน

พักที่	KYAITHOO,
MOUTAIN	TOP,
GOLDEN	ROCK,
YOYOLAE	HOTEL
หรือเทียบเทา

3
พระธาตุอินทรแขวน	-	พระเจดียชเวมอดอว	-	พระราชวังบุเรงนอง	-
เจดียโบตะทาวน	-	เทพกระซิบ	หรือ	อะมาดอวเมีย๊ะ	-	ตลาดโบโอ
อองซานหรือตลาดสกอต	-	พระมหาเจดียชเวดากอง	-	พระพุทธไส
ยาสนชเวตาเลียว

พักที่	BEST
WESTERN	HOTEL
YANGON	4	STAR	/
SUMMIT
PARKVIEW	HOTEL
4	STAR	หรือเทียบ
เทา

4 สนามบินมิงกาลาดง	-	สนามบินดอนเมือง

26	เม.ย.	61	-	29	เม.ย.	61 ฿14,900 ฿14,500 ฿13,900 ฿3,500

4	พ.ค.	61	-	7	พ.ค.	61 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿3,500

11	พ.ค.	61	-	14	พ.ค.	61 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,500

31	พ.ค.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,500

7	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,500

21	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,500



ชวงเชา
07.00	น.	พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ขาออก	ชัน้	2	เคาทเตอรสายการบินไทยไลออน

แอร	ประตู	6	Thai	Lion	Air	(SL)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
09.05	น.	ออกเดินทางสู	กรุงยางกุงโดยเทีย่วบิน	SL	200

10.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินมิงกาลาดง	กรุงยางกุง	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว
(เวลาทองถิน่ทีเ่มียนมาร	ชากวาประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)
จากน้ัน	นมัสการ	พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	(Shew	Thalyang	Buddha)	กราบนมัสการพระพุทธรูป

นอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ	ในปี	พ.ศ.2524	ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศ
และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพมาองคพระยาว	55	เมตร	สูง	16	เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสน
เจาทัตจีที่ยางกุง	แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท	เป็นลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทย
นําทานเดินทางเขาสูเมืองยางกุง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ	เป็ดปักกิง่+สลัดกุงมังกร**

ชวงบาย
จากน้ัน	นําทานเดินทางสู	เมืองเนปิดอว	เมืองหลวงแหงใหมของประเทศพมา	อยูหางจากเมืองยางกุง

ประมาณ	380	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทางประมาณ	5	ชั่วโมง
ถึงเมืองเนปิดอว	นําทุกทาน	สักการะ	มหาเจดียอุปปาตสันติ	(The	UppatasantiPagoda)	ทางการพมา

สรางเจดียอุปปาตสันติขึน้	ซึ่งเป็นแบบจําลองของมหาเจดียชเวดากองในกรุงยางกุง	มีความสูงประมาณ	99
เมตร(325	ฟุต)	ซึ่งปัจจุบันเป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่สรางแรงดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมไมแพ
มหาเจดียชเวดากอง

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากนัน้	นําทานเขาสูทีพ่ัก	Amara	Hotel	/	Aureum	Hotel	/	Royal	Nay	Pyi	Taw	Hotel	/	Myat	Mingalar

Hotel	หรือเทียบเทา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	**เมนูพิเศษ	เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร**



สักการะ	พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	(Kyauk	Htatgyi	Buddha)	หรือ	พระนอน
ตาหวาน	นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว	55	ฟุต	สูง	16	ฟุต	ซึ่งเป็นพระ
ที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม	พระบาทมีภาพมงคล	108
ประการ

มหาเจดียอุปปาตสันติ	(The	UppatasantiPagoda)	ทางการพมา	สรางเจดียอุป
ปาตสันติขึน้	ซึ่งเป็นแบบจําลองของมหาเจดียชเวดากองในกรุงยางกุง	มีความ
สูงประมาณ	99	เมตร(325	ฟุต)	ซึ่งปัจจุบันเป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่สราง
แรงดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมไมแพมหาเจดียชเวดากอง

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Amara	Hotel	/	Aureum	Hotel	/	Royal	Nay	Pyi	Taw	Hotel	/	Myat	Mingalar	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
06.30	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเที่ยวชมเมืองหลวงแหงใหมของประเทศพมา	นําทานชม	ตึกรัฐสภาแหงใหมของกรุงเนปิดอว
ผานชมอนุสาวรียของบูรพากษตัริยทัง้	3	พระองคของพมา	ทั้งตั้งเดนเป็นสงาอยูใจกลางเมืองเนปิดอว

ไดแก	พระเจาอโนรธาแหงเมืองพุกาม	พระเจาบุเรงนองแหงกรุงหงสาวดี	และพระเจาอลองพญาแหงชเวโน
ที่ทางการพมาไดจัดสรางขึน้เพื่อเทิดพระเกียรติของบูรพกษตัริยที่ยิ่งใหญทั้ง	3	พระองค	โดยเฉพาะอนุสาวรีย
ขนาดมหึมาของบูรพกษตัริยที่ยิ่งใหญของพมา	3	พระองคของพมาถือเป็นสัญลักษณที่สําคัญของเมืองเนปิดอว
จากน้ันนําทานชม	ชางเผือก	ที่มีลักษณตางจากชางธรรมดาทั่วไป	ดวยมีสิผิวนัยนตาและเล็บขาวจัดไดวามี

ลักษณะที่หาไดยากจึงเป็นที่เชื่อกันวาชางเผือกเป็นสัตวที่เป็นมงคลใหแกผูที่เป็นเจาของและเป็นเครื่องมงคล
ชนิดหน่ึงในสัตวรัตนะแหงพระเจาจักรพรรดิ
ไดเวลาสมควร	นําทานเดินทางสู	เมืองหงสาวดีหรือ	เมืองพะโค	(Bago)	ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เกาแก

ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ	และ	อายุมากกวา	400	ปี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	**เมนูพิเศษ	กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ	1	ตัว	**

ชวงบาย
นําทานเดินทางตอสู	เมืองไจโท	แหงรัฐมอญ	ระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กที่ขาม
ผานชมแมน้ําสะโตง	สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร	ซึ่งในอดีตขณะที่	2	สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวม

คนไทยกลับอโยธยา	ไดถูกทหารพมาไลตามซึ่งนําทัพโดย	สุรกรรมาเป็นกองหนาพระมหาอุปราชาเป็นกอง
หลวง	ยกติดตามกองทัพไทยมา	กองหนาของพมาตามมาทันที่ริมฝ่ังแมน้ําสะโตง	ในขณะ	ที่ฝ ายไทยไดขาม
แมน้ําไปแลว	พระองคไดคอยปองกันมิใหขาศึกขามตามมาได	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	พระธาตุอินทรแขวน	ใชเวลาเดินทางประมาณ	45	นาที	ก็จะถึง	คิ้มปูนแคมป

เพื่อทําการเปลี่ยนเป็นรถทองถิ่น	เป็นรถบรรทุกหกลอ	(เป็นรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึน้พระ
ธาตุอินทรแขวนได)	ใชเวลาเดินทางสักพัก	ก็ถึงจุดหยุดรถ	เปลี่ยนน่ังรถ	เพื่อเดินทางสูยอดเขา
นําทานเขาสูพักที	่KYAITHOO,MOUTAIN	TOP,GOLDEN	ROCK	,	YOYOLAE	HOTEL	เชิญทุกทานพัก

ผอนตามอัธยาศัย
หลังจากน้ัน	นําชม	เจดียไจทีโย	หรือ	พระธาตุอินทรแขวน	Kyaikhtiyo	Pagoda	(Golden	Rock)	แปลวา

กอนหินทอง	อยูสูงจากระดับน้ําทะเล	1,200	เมตร	ลักษณะเป็นเจดียองคเล็กๆ	สูงเพียง	5.5	เมตร	ตั้งอยูบนกอน
หินกลมๆ	ที่ตั้งอยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม	แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตกเพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ิทธิ ์
ที่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป
ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปิดทององคพระธาตุอินทรแขวน(เขาไปปิดทองไดเฉพาะ

สุภาพบุรุษ	สวนสุภาพสตรี	สามารถอธิษฐาน	และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปิดทองแทนได)



ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม
จากน้ันทานสามารถขึน้ไปนมัสการหรือน่ังสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืนแตประตูเหล็กที่เปิดสําหรับสุภาพ

บุรุษ	จะเปิดถึงเวลา	22.00	น.	ควรเตรียมเสื้อกันหนาว	หรือกันลม	หรือผาหม	ผาพันคอ	เบาะรองน่ังเน่ืองจาก
บริเวณพื้นที่น้ันมีความเย็นมาก

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ตึกรัฐสภากรุงเนปิดอว

อนุสาวรียของบูรพากษตัริยทั้ง	3	พระองคของพมา	ทั้งตั้งเดนเป็นสงาอยูใจ
กลางเมืองเนปิดอว	ไดแก	พระเจาอโนรธาแหงเมืองพุกาม	พระเจาบุเรงนอง
แหงกรุงหงสาวดี	และพระเจาอลองพญาแหงชเวโนที่ทางการพมาไดจัดสราง
ขึน้เพื่อเทิดพระเกียรติของบูรพกษตัริยที่ยิ่งใหญทั้ง	3	พระองค	โดยเฉพาะ
อนุสาวรียขนาดมหึมาของบูรพกษตัริยที่ยิ่งใหญของพมา	3	พระองคของพมา
ถือเป็นสัญลักษณที่สําคัญของเมืองเนปิดอว

ซึ่งในประเทศไทยไมมีใหเห็นแลวในปัจจุบัน	ในประเทศพมาเองป าเขาอุดม
สมบูรณ	และยังมีชางเผือกใหไดชม	ไดเห็นกันอยูและ	ชางเผือกน้ันตองตรง
ตาม	คชลักษณะ	5	ประการ	คือ	1.	งาอุมบาตร	2.	ผิวเปลือกมะนาว	3.	หลังโคง
เหมือนคันธนู	4.	หางผู	5.	เล็บขาว

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต	กอนที่พระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครอง
ได	หลังจากที่พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี	เจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุ
เตาขณะที่ยังอยูในเขตของมอญอยู	และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของ
ราชวงศตองอู	หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	**เมนูพิเศษ	กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ	1	ตัว	**

เมืองเนปิดอว	เมืองหลวงแหงใหมของประเทศพมา	อยูหางจากเมืองยางกุง
ประมาณ	380	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทางประมาณ	5	ชั่วโมง	ปัจจุบันกรุงเนปยี
ดอมีการพัฒนาถนนทางหลวงหมายเลข	8	เพื่อเชื่อมตอกับยางกุง	มีการสราง
พระมหาธาตุเจดียอุปปาตสันติ	จําลองแบบไปจากมหาเจดียชเวดากองใน
ยางกุง	โดยมีเปาหมายเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยือนเมืองหลวงแหงใหม
นอกจากน้ียังมีแผนการกอสรางอาคารทันสมัยตาง	ๆ	สําหรับหนวยงานรัฐ
สวนที่พักอาศัย	โรงพยาบาลเอกชน	ธนาคาร	อาคารสภาหอการคาและ
อุตสาหกรรมแหงสหภาพพมา	(UMFCCI)	และโครงการศูนยการคาระดับ
นานาชาติ	โดยเป็นโครงการที่จะดําเนินไปตลอดทศวรรษหนา



ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปิดทององคพระธาตุอินทรแขวน(เขาไปปิดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ
สวนสุภาพสตรี	สามารถอธิษฐาน	และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปิดทองแทนได)

เป็นเมืองเกาที่มีทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง	ที่เป็นทั้ง	ทุงนา	ปาเขา
สัมผัสความเป็นธรรมชาติทําใหอากาศเย็นขึน้เรื่อยๆ

เป็นแมน้ําในประเทศพมามีความยาว	420	กิโลเมตร	เป็นเสนแบงเขตแดน
ระหวางเขตหงสาวดีกับรัฐมอญ	แมน้ําสะโตงเป็นแมน้ําสายใหญที่เมื่อถึงฤดูน้ํา
หลาก	ความกวางจากฝ่ังหน่ึงไปยังอีกฝ่ังหน่ึงอาจกวางไดถึง	3	กิโลเมตร[1]	มี
ความสําคัญในประวัติศาสตรไทยเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	เสด็จ
หลบหนีกองทัพพมาของพระมหาอุปราชมังสามเกียด	พระองคไดหลบหนีขาม
พนมาและไดแสดงวีรกรรมยิงพระแสงปืนขามลําน้ําสะโตง	คือ	ยิงปืนคาบศิลา
จากอีกฝ่ังของแมน้ําถูกแมทัพพมา	ชื่อ	สุรกรรมา	เสียชีวิตคาคอชาง	เมื่อปี
พ.ศ.	2127	ซึ่งตอมาพระแสงปืนกระบอกน้ีไดถูกขนามนามวา	"พระแสงปืนตน
ขามแมน้ําสะโตง

คิมปูนแคมป	เมือง	ไจกโถ	(Kyaik	Tito)	อําเภอสะเทิม	เขตรัฐมอญ	เป็นหมูบาน
เล็กๆตั้งอยูบริเวณเชิงเขา	เมื่อมาถึงก็ตองเปลี่ยนถายจากรถบัสทองเที่ยวมา
เป็นรถ	6	ลอประจําทางที่วิ่งขึน้เขา-ลงเขาโดยเฉพาะ	ผูที่จะขึน้ไปนมัสการพระ
ธาตุอินทรแขวนที่อยูบนยอดเขาสูง	1200	เมตรหรือ	3600	ฟุต	ก็ตองมาขึน้รถที่
น่ีกันทุกคน	หากจะเปรียบก็คลายกับคิวรถสองแถวเชิงดอยสุเทพ	ซึ่งเป็นทารถ
ที่รับสงผูโดยสารเพื่อขึน้ไปนมัสการพระธาตุบนดอยสุเทพ

มีลักษณะเป็นกอนหินสีทองขนาดใหญ	ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม
เหมือนจะหลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมาอยางเหลือเชื่อ
พระธาตุอินทรแขวนนับเป็น	1ใน	5	มหาบูชาสถาน	สิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่ชาวพมาตอง
ไปสักการะ	และตามความเชื่อลานนาเชื่อวาเป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีจอ	(ปี
หมา)	ที่คนเกิดปีน้ีตองไปนมัสการสักครั้งหน่ึงในชีวิต

	บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม
	พักที่	KYAITHOO,	MOUTAIN	TOP,	GOLDEN	ROCK,	YOYOLAE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
05.00	น.	อรุณสวัสดิย์ามเชา	อิสระตามอัธยาศัย	สําหรับผูที่ตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน	กิจกรรมน้ีไมได

บังคับนะคะ	สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหนาย	ราคาอาหารประมาณ	3,000	จาต
ดอกไมธูปเทียน	ประมาณ	300–500	จาต	ทําบุญตามอัธยาศัย

06.30	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
07.30	น.	นําทานอําลาที่พัก	ออกเดินทางกลับ	เปลีย่นนัง่รถ	ถึงคิมปุนแคมป	เปลี่ยนเป็นรถโคชปรับอากาศ	



พรอมนําทานเดินทางสูกรุงหงสาวดี	นมัสการ	พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	(Shew	Thalyang	Buddha)
กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ	ในปี	พ.ศ.2524	ซึ่งเป็นที่เคารพ
นับถือของชาวพมาทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพมา	องคพระยาว	55	เมตรสูง	16	เมตรถึงแม
จะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจีที่ยางกุง	แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท	ซึ่งจะเป็น
ลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	**เมนูพิเศษ	กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ	1	ตัว	**

ชวงบาย
นําทานเขาชมพระธาตุที่ตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี	เป็นเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเป็น	1	ใน	5	มหา	บูชา

สถานสิ่งศักดิส์ิทธิข์องพมา	เจดียชเวมอดอร	หรือ	พระธาตุมุเตา	(Shwe	Mordore)	ภายในบรรจุพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจา	
นําทานนมัสการ	ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดที่ศักดิส์ิทธิม์าก	ซึ่งเจดียน้ี	สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช	ของไทย	เคยมาสักการะ	เจดียองคน้ีเป็นศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของ
มอญไดอยางกลมกลืน
ทานจะไดนมัสการ	ณ	จุดอธิษฐานอันศักดิส์ิทธิ	์และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่

หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล	ซึง่เปรียบเหมือนดัง่คํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิง่ขึ้นไป
จากน้ัน	นําทานชม	พระราชวังบุเรงนอง	และ	บัลลังกผึ้ง	(Kanbawza	Thardi	Palace)	ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคน

และบูรณปฏิสังขรณเมื่อปี	พ.ศ.2533	จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู	ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถาน
แหงน้ีเป็นที่ประทับของ	พระเจาบุเรงนอง	ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเป็น	ผูชนะสิบทิศ	และถูกสรางจําลอง
พระราชวังและตําหนักตางๆ	ขึน้มาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร	นําทานเดินทางเขาสูยางกุง
จากน้ัน	นําทานชม	เจดียโบตาทาวน	สรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย	8	รูป

ไดนํามาเมื่อ	2,000	ปีกอน	ในปี	2486	เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคํา
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก	2	องคและพบพระพุทธรูปทอง	เงิน	สําริด	700	องค	
จากน้ัน	นําทานขอพร	นัตโบโบยี	หรือ	พระเทพทันใจ	เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย
จากน้ัน	นําทานขามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน	เพื่อสักการะ	เทพกระซิบ	ซึง่มีนามวา	“อะมาดอวเมีย๊ะ”

ตามตํานานกลาววา	นางเป็นธิดาของพญานาค	ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา	รักษาศีล	ไมยอมกิน
เน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต	
นําทานเที่ยวชม	ตลาดโบโจก	อองซาน	(Bogyoke	Aung	San)	หรือ	ตลาดสกอต	(Scot	Market)	เป็น

ตลาดเกาแกของชาวพมา	สรางขึน้โดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ	เป็นลักษณะอาคารเรียง
ตอกันหลายหลัง	สินคาที่จําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด	เชนเครื่องเงิน	ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับ
พมาภาพวาด	งานแกะสลักจากไม	อัญมณี	หยก	ผาทอ	เสื้อผาสําเร็จรูป	แปงทานาคา	เป็นตน	(หากซื้อสิ้นคา
หรืออัญมณีทีมี่ราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย	ทุกครัง้	เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ)

นําทานชมและนมัสการ	พระมหาเจดียชเวดากอง	(Shwedagon	Pagoda)	พระเจดียทองคําคูบานคูเมือง
ประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปี	เจดียทองแหงเมืองดากอง	หรือ	ตะเกิง	ชื่อเดิมของเมืองยางกุง	มหา
เจดียที่ใหญที่สุดในพมา	
ชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึน้ภาย

หลังชาวพมา	ชวยกันกูขึน้มาแขวนไวที่เดิมไดจึงถือเป็นสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเป็นระฆัง
ศักดิส์ิทธิใ์หตีระฆัง	3	ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการจากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบน
ยอดฉตัรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป	เชน	สีเหลือง,	สีน้ําเงิน,	สีสม,	สีแดง

ชวงคํ่า
19.00	น.	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เต็มอิม่กับเมนูสุดพิเศษ	ซุปเปอรซีฟ ูด	(กัง้	/	กุง	/	ปู	/	หอย	/

ปลา	/	ซาซิมิกุงมังกร)
**นําทานเขาสูทีพ่ัก	โรงแรมหรูหราระดับ	4	ดาวทีเ่ขารวมโปรโมชัน่	โดยทางทัวรจะเป็นผูจัดลง

เลือกพักโรงแรมเทานัน้**

โรงแรมระดับ	4	ดาว	BEST	WESTERN	HOTEL	YANGON	4	STAR+	หรือ	โรงแรมระดับ	4	ดาว
SUMMIT	PARKVIEW	HOTEL	4	STAR

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



มีลักษณะเป็นกอนหินสีทองขนาดใหญ	ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม
เหมือนจะหลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมาอยางเหลือเชื่อ
พระธาตุอินทรแขวนนับเป็น	1ใน	5	มหาบูชาสถาน	สิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่ชาวพมาตอง
ไปสักการะ	และตามความเชื่อลานนาเชื่อวาเป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีจอ	(ปี
หมา)	ที่คนเกิดปีน้ีตองไปนมัสการสักครั้งหน่ึงในชีวิต

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	**เมนูพิเศษ	กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ	1	ตัว	**

เป็นปูชนียสถานศักดิส์ิทธิอ์ันดับสองของเมืองหงสาวดี	รองจากพระมหาธาตุมุ
เตา	และเป็นพระพุทธไสยาสนที่มีความยาว	181	ฟุต	สูง	50	ฟุต	สรางโดย
พระเจาเมงกะติปะ	พ.ศ.1537	ในสมัยมอญเรืองอํานาจ	มีพุทธลักษณะงดงาม
โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท	ตางจากพระพุทธไสยาสนของไทยที่นิยม
วางพระบาทเสมอกัน	เลาขานวาเป็นพระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในคืน
กอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

ตั้งอยูกลางเมืองหงสาวดี	มหาพระเจดียองคมีความโดดเดนในหลายๆดาน
เป็นพระธาตุเจดียสูงที่สุดของพมา	และมีความเกาแกราวกวา	2,000	ปี	ภายใน
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา	เจดียแหงน้ีจึงเรื่องชื่อและชาวพมาให
ความเคารพนับถือ	เพราะเป็นเจดีย	1	ใน	5	ของเจดียชื่อดังและมีความยิ่งใหญ
ที่สุดในพมา	ผูคนจึงแวะเวียนไปสักการบูชาอยางไมขาดสาย

พระเจาบุเรงนองมีรับสั่งใหสรางขึน้	เพื่อเป็นศูนยกลางทางการปกครอง	พระ
นเรศวรและพระสุพรรณกัลยาก็เคยประทับที่น่ีในระหวางที่พระองคทรงเป็น
องคประกัน	พระเจาบุเรงนองจึงรับสั่งใหสรางพระราชวังใหยิ่งใหญ	โดย
กําแพงเมืองชั้นนอกมีประตูถึง	20	ประตู	พื้นที่ภายในกําแพงเมืองกวางใหญ
มาก	แมแตพระธาตุมุเตายังจัดเป็นสวนหน่ึงในกําแพงเมืองพระราชวังบุเรง
นองแหงน้ี

หรือ	วัดเทพทันใจ	เป็นเจดียที่กอสรางขึน้เพื่อรับพระเกศาธาตุกอนที่จะนําไป
บรรจุในพระเจดียชเวดากอง	เมื่อพระเกศาธาตุไดถูกอัญเชิญขึน้จากเรือไดนํา
มาประดิษฐานไวที่พระเจดียแหงน้ี	กอนองคพระเจดียไดถูกทําลายในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่	2	และไดรับการบูรณะขึน้มาใหม	โดยที่ใตฐานพระเจดียมี
โครงสรางโปรง	ใหคนเดินเขาไปภายในได	ดานฝาผนังใตฐานพระเจดียไดนํา
ทองคําและของมีคาตางๆ	ที่พุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายองคพระเจดีย
มาจัดแสดงไว

เป็นธิดาของพญานาค	ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา	รักษาศีล	ไม
ยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต	ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกัน
มานานแลว	ตามความเชื่อ	เวลาที่จะขอพรกับทาน	จะตองกระซิบ	มีคนไดรับ
ผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมาแกบน	และบอกตอกัน	จนรายการไหวเทพ
กระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุกบริษทั



คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง
วันทามิ	อุตตมะ	ชมพู	วระฐาเน	สิงกุตตะเร	มะโนลัมเม	สัตตัง	สะรัตนะ
ปฐมัง	กกุสันธัง	สุวรรณะ	ตันตัง	ธาตุโย	ธัสสะติ	ทุติยัง	โกนาคะมะนัง	ธัมมะ	การะนัง	ธาตุโย	
ธัสสะติ	ตติยัง	กัสสปัง	พุทธจีวะรัง	ธาตุโย	ธัสสะติ	จตุกัง	โคตะมัง	อัตถะเกศา	ธาตุโย	ธัสสะติ	
อหัง	วันทามิ	ตุระโต	อหัง	วันทามิ	ธาตุโย	อหัง	วันทามิ	สัพพะทา	อหัง	วันทามิ	สิระสา	
***	อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ	***

นัตโบโบยี	หรือ	พระเทพทันใจ
วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ	(นัตโบโบยี)	เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็	ใหเอาดอกไม	ผลไม	โดย
เฉพาะมะพราวออน	กลวย	หรือผลไมอื่นๆมาสักการะ	นัตโบโบยี	จะชอบมาก	จากน้ันก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา
บาท	หรือจาด	ก็ได	(แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเป็นคนไทย)	แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก	2
ใบ	ไหวขอพรแลวดึกกลับมา	1	ใบ	เอามาเก็บรักษาไว	จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยี	แคน้ี
ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว	

การขอพรเทพกระซิบ
ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ	หามคนอื่นไดยิน	ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคน้ีกันมากเชนกัน
การบูชาเทพกระซิบ	บูชาดวยน้ํานม	ขาวตอก	ดอกไม	และผลไม

พระมหาเจดียชเวดากอง
สถานที่แหงน้ีมี	ลานอธิฐาน	จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ	ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน	ไปไหว	เพื่อขอ
พรจากองคเจดียชเวดากอง	ณ	ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคล	นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระ
ประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม	8	องค	หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน	จะเป็น
สิริมงคลแกชีวิต

หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีทีมี่ราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย	ทุกครัง้	เน่ืองจากจะตองแสดงให
ศุลกากรตรวจ

หรือ	ตลาดโบซกอองซาน	หรือ	ตลาดโบจก	ตลาดใหญและนาเที่ยวที่สุดในกรุง
ยางกุง	เดิมคือ	“สกอตมารเก็ต”	สรางโดยชาวสก็อต	ตลาดน้ีถือเป็นแหลง
รวบรวมสินคาจากทั่วประเทศ	ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญที่สุดของพมาซึ่งตลาดแหงน้ี
ทานสามารถเลือกซื้อของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด

ตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ	เมืองยางกุง	ประเทศพมา	เชื่อกันวาเป็นมหา
เจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน	8	เสน	หนังสือ	Guinness
Book	of	Records	ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเป็นเจดียที่สูงที่สุดและเกาแก
ที่สุดในโลก

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เต็มอิ่มกับเมนูสุดพิเศษ	ซุปเปอรซีฟ ูด	(กั้ง	/	กุง	/	ปู	/	หอย	/	ปลา	/	ซาซิมิกุง
มังกร)
	พักที่	BEST	WESTERN	HOTEL	YANGON	4	STAR	/	SUMMIT	PARKVIEW	HOTEL	4	STAR	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สมควรเวลาเดินสู	สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
11.00	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทยไลออนแอร	เทีย่วบินที	่SL	201

13.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม



	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	บริษทัฯมีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	เที่ยวบิน	,	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	บริษทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึง
และไมสามารถเดินทางได	)
4.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากเกิดความลาชาของสายการบิน,การประทวง,การนัด

หยุดงาน,การกอจลาจล	หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง
หรือ	เจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย	ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)

5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว
ซึง่ไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเทีย่ว(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิด
เหตุสุดวิสัย	ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร)
6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,ไม

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด
กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด
7.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
8.	กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
9.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได
10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทา

งบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด
11.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง

ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
**	กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน

เอง	**

กรุณาจองทัวรลวงหนา	กอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาท	สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา15	วัน	มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ	(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง	21	วัน)

1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป	-กลับพรอมกรุป	อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋
2.	ที่พักโรงแรมตามรายการ	3	คืน	(กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
3.	อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
4.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
5.	คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6.	คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
7.	ประกันอุบัติเหตุวงเงิน	1,000,000	บาท	(เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
8.	ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง)
9.	คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน	20	กก.ตอ	1	ใบ

1.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ



3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได
ระบุไวในรายการ
4.	คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ
5.	คาทิปไกดทองถิน่,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ	600	บาท/ทริป/ลูกทัวร	1	ทาน	(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศคะ)
6.	คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิน่และคนขับรถนะคะแตไม

บังคับทิปคะ)

**	ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง	ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา	ผาน
ทาอากาศยานนานาชาติ	และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ ายหน่ึง	เป็นระยะเวลาไมเกิน	14	วัน	ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่	11	สิงหาคม	2558	ทั้งน้ี	หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก	ทางทัวรจะตองเรียกเก็บ
คาวีซาเพิ่มอีกทานละ	1,000	บาท	**

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

1.	ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง	30	วัน	บริษทัฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด	ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น
2.	ยกเลิกการเดินทาง	15-30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาทัวร	50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
3.	ยกเลิกภายใน	14	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ไดตามความเป็นจริง	ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง	7	วันทําการ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
เงินทุกกรณี
5.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว(15	ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	คณะผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวย


