


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	เมืองหงสาวดี	-	วัดไจ
คะวาย	-	พระเจดียชเวมอดอว	-	พระราชวังบุเรงนอง	-	เมืองไจโท
-	แมน้ําสะโตง	-	คิมปูนแคมป	-	พระธาตุอินทรแขวน

พักที่	Kyaikhto	/	Yoe
yoe	lay	/	Golden	Rock
Hotel	หรือเทียบเทา

2 พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	-	เจดียไจป ุน	-	เจดียโบตะทาวน	-
เทพทันใจ/นัตโบโบยี	-	เทพกระซิบ	หรือ	อะมาดอวเมีย๊ะ	-	พระ
มหาเจดียชเวดากอง

พักที่	BEST
WESTERN	Hotel	/
JASMINE	PALACE
HOTEL	/	SKY	STAR
HOTEL	หรือเทียบเทา

3 สิเรียม	-	เจดียเยเลพญา	-	พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	-	ตลาดโบ
โออองซานหรือตลาดสกอต	-	วัดพระบารมี	-	สนามบินมิงกาลา
ดง	-	สนามบินดอนเมือง

3	ก.พ.	61	-	5	ก.พ.	61 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿3,000



ชวงเชา
04.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ประตู	3	อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ	เคานเตอรสายการบิน	AIR	ASIA	(FD)	พบเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวก
07.15	น.ออกเดินทางสูกรุงยางกุง	ประเทศพมา	โดยสายบิน	AIR	ASIA	เที่ยวบินที่	FD251	(ใชระยะเวลาใน

การเดินทางประมาณ	1.15	ช่ัวโมง)
08.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินมิงกาลาดง	กรุงยางกุง	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว

(เวลาทองถิน่ทีเ่มียนมาร	ชากวาประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองหงสาวดีหรือ	เมืองพะโค(Bago)	ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของ

เมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ	และ	อายุมากกวา	400ปี	อยูหางจากเมืองยางกุง	(ระยะทางประมาณ	80	กิโลเมตร)
ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.45ชม.
จากน้ันนําทาน	ตักบาตรพระสงฆกวา	1,000	รูป	ที่วัดไจคะวาย	สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไปศึกษาพระ

ไตรปิฎกเป็นจํานวนมากทานสามารถนําสมุด	ปากกา	ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	กุงแมน้ําเผาหงสาเผาทานละ	1	ตัวใหญ

ชวงบาย
นําทานเขาชมพระธาตุที่ตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี	เป็นเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเป็น	1	ใน	5	มหา	บูชา

สถานสิศักดิส์ิทธิข์องพมา	เจดียชเวมอดอร	หรือ	พระธาตุมุเตา(ShweMordore)	ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจา
นําทานนมัสการ	ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดที่ศักดิส์ิทธิม์าก	ซึ่งเจดียน้ี	สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช	ของไทย	เคยมาสักการะ	เจดียองคน้ีเป็นศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของ
มอญไดอยางกลมกลืน	พระเจดียสูง377	ฟุต	สูงกวา	พระเจดียชเวดากอง	51	ฟุต	มีจุดอธิษฐานที่ศักดิส์ิทธิอ์ยูตรง
บริเวณยอดฉตัร	ที่ตกลงมาเมื่อปี	พ.ศ.	2473	ดวยน้ําหนักที่มหาศาล	ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉตัร	กลับยงคง
สภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป	เป็นที่รํ่ าลือถึงความศักดิ-์สิทธโดยแท	
ทานจะไดนมัสการ	ณจุดอธิษฐานอันศักดิส์ิทธิ	์และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคทีห่ัก
ลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึง่เปรียบเหมือนดัง่คํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิง่ขึ้นไป
จากน้ันนําทานชม	พระราชวังบุเรงนอง	และ	บัลลังกผึ้ง(KanbawzaThardi	Palace)ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและ

บูรณปฏิสังขรณเมื่อปี	พ.ศ.2533	จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู	ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ี
เป็นที่ประทับของ	พระเจาบุเรงนอง	ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเป็น	ผูชนะสิบทิศ	และเป็นที่ประทับของ
พระนางสุพรรณกัลยา	และ	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ครั้งตองตกเป็นเชลยศึก	เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาให
แกพมา	แตปัจจุบัน	พระราชวังแหงน้ีไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร	และถูกสรางจําลองพระราชวัง
และตําหนักตางๆ	ขึน้มาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร
นําทานเดินทางตอสู	เมืองไจโท	แหงรัฐมอญ	ระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กที่ขาม
ผานชม	แมน้ําสะโตง	สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร	ซึ่งในอดีตขณะที่	2	สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวม

คนไทยกลับอโยธยา	ไดถูกทหารพมาไลตามซึ่งนําทัพโดยสุรกรรมาเป็นกองหนาพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง
ยกติดตามกองทัพไทยมากองหนาของพมาตามมาทันที่ริมฝ่ังแมน้ําสะโตง	ในขณะ	ที่ฝ ายไทยไดขามแมน้ําไป
แลวพระองคไดคอยปองกันมิใหขาศึกขามตามมาได	ไดมีการปะทะกันที่ริมฝ่ังแมน้ําสะโตงสมเด็จพระนเรศวร
ทรงใชพระแสงปืนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง	กองทัพของพมาเห็น
ขวัญเสีย	จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี
จากน้ันนําทานเดินทางสู	พระธาตุอินทรแขวน	ใชเวลาเดินทางประมาณ	45	นาที	ก็จะถึง	คิ้มปูนแคมป

เพื่อทําการเปลี่ยนเป็นรถทองถิ่นเป็นรถบรรทุกหกลอ	(เป็นรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึน้พระ
ธาตุอินทรแขวนได)	ใชเวลา	เดินทางสักพัก	เพื่อเดินทางสูยอดเขา
จากน้ัน	นําชม	เจดียไจทีโยหรือ	พระธาตุอินทรแขวน	Kyaikhtiyo	Pagoda	(Golden	Rock)แปลวา	กอน

หินทอง	อยูสูงจากระดับน้ําทะเล	1,200เมตร	ลักษณะเป็นเจดียองคเล็กๆ	สูงเพียง	5.5	เมตรตั้งอยูบนกอนหิน
กลมๆ	ที่ตั้งอยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม	แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก	เพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ิทธิท์ี่
บรรจุ	อยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป	ตามคติการบูชาพระธาตุ



ประจําปีเกิดของชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนน้ีใหถือเป็น	พระธาตุปีเกิดของปีจอ	แทนพระเกตุแกวจุฬามณี
บนสรวงสวรรคโดยเชื่อวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนน้ีครบ3	ครั้งผูน้ันจะมีแตความสุขความ
เจริญพรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมดั่งปรารถนาทุกประการ	
ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปิดทององคพระธาตุอินทรแขวน	(เขาไปปิดทองไดเฉพาะ
สุภาพบุรุษ	สวนสุภาพสตรี	สามารถอธิฐาน	และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปิดแทนได)

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม
พักที	่Kyaikhto	,	Yoe	yoe	lay	,	Golden	Rock	Hotel	หรือเทียบเทา
จากนัน้ทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนัง่สมาธิทีพ่ระเจดียไดตลอดทัง้คืน	แตประตูเหล็กทีเ่ปิด

สําหรับสุภาพบุรุษ	จะเปิดถึงเวลา	22.00	น.	ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผาพันคอ	เบาะรองน่ัง
เน่ืองจากบริเวณพื้นที่น้ันมีความเย็นมาก	(ยกเวน	Golden	Rock	Hotel	จะขึ้นไปไหวพระธาตุอินทรแขวน
ไดแครอบเดียว)

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

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต	กอนที่พระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครอง
ได	หลังจากที่พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี	เจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุ
เตาขณะที่ยังอยูในเขตของมอญอยู	และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของ
ราชวงศตองอู	หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

วัดไจคะวาย	อยูในเมืองหงสาวดี	หางจากยางกุงไปประมาณ	92	กม.	วัดไจคะ
วาย	ไมใชวัดที่มีชื่อในเรื่องของเจดียหรือพระพุทธรูปองคโตสูงใหญ	แตมีชื่อ
เสียงเพราะเป็นโรงเรียนที่สอนพระพุทธศาสนาเปรียญธรรมชั้นตรี	โท	และเอก
อันโดงดังของพมา

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	กุงแมน้ําเผาหงสาเผาทานละ	1	ตัวใหญ



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

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	Kyaikhto	/	Yoe	yoe	lay	/	Golden	Rock	Hotel	หรือเทียบเทา



พระธาตุอินทรแขวน	กรุณาเตรียมกระเป าสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ	1	คืน	เพื่อนําติดตัวขึ้นไปบน
พระธาตุอินทรแขวน	เน่ืองจากอาจจะตองจางลูกหาบแบกสัมภาระซึง่จะมีคาใชจายตามขนาด
กระเป า	เริม่ตนที	่1,000	จาด	ประมาณ	30	บาท	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาในการใช
บริการ

ชวงเชา
05.00	น.	อรุณสวัสดิย์ามเชา	อิสระตามอัธยาศัย	สําหรับผูที่ตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน	กิจกรรมน้ีไมได

บังคับนะคะ	สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหนาย	ราคาอาหารประมาณ	3,000	จาต
ดอกไมธูปเทียน	ประมาณ	300–500	จาต	ทําบุญตามอัธยาศัย
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานอําลาที่พัก	ออกเดินทางกลับ	เปลีย่นนัง่รถ	ถึงคิมปุนแคมป	เปลี่ยนเป็นรถโคชปรับอากาศ
เดินทางสูกรุงหงสาวดี	นมัสการ	พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	(Shew	Thalyang	Buddha)กราบนมัสการ

พระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่	สวยงามในแบบของมอญ	ในปี	พ.ศ.2524	ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาว
พมาทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของ	พมาองคพระยาว	55	เมตร	สูง	16	เมตรถึงแมจะไมใหญเทา
พระพุทธไสยาสนเจาทัตจีที่ยางกุง	แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท	เป็นลักษณะที่ไมเหมือนกับ
พระนอนของไทย
จากน้ันนําชม	เจดียไจป ุน(Kyaik	Pun	Buddha)	สรางในปี	1476	มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทั้ง

4ทิศ	สูง	30	เมตร	ประกอบดวย	องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา	(ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ)	กับ
พระพุทธเจาในอดีต	สามพระองคคือ	พระพุทธเจามหากัสสปะ	(ทิศตะวันตก)เลากันวาสรางขึน้โดยสตรีสี่พี่นองที่
มีพุทธศรัทธาสูงสงและตางใหสัตยสาบานวาจะรักษาพรหมจรรยไวชั่วชีวิต	ตอมา	1	ใน	4	สาวหนีไปแตงงาน	รํ่ า
ลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคน้ันเกิดรอยราวขึน้ทันที
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	กุงแมน้ําหงสาเผาคนละ	1	ตัวใหญ

ชวงบาย
นําทานเดินทางเขาสูเมืองยางกุง
จากน้ันนําทานเดินทางกลับยางกุงนําทานชม	เจดียโบตาทาวน	สรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรม

ธาตุที่พระสงฆอินเดีย	8รูป	ไดนํามาเมื่อ	2,000ปี	กอน	ในปี	2486เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขา
กลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก	2องค	และพบพระพุทธรูปทอง	เงิน	สําริด
700องค	และจารึกดินเผาภาษาบาลี	และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต	ตนแบบภาษาพมา	ภายในเจดียที่
ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม	และมีมุมสําหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย
ใหทานขอพร	นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ	เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย	วิธีการสักการะ

รูปป้ันเทพทันใจ	(นัตโบโบยี)เพื่อขอสิง่ใดแลวสมตามความปราถนาก็	ใหเอาดอกไม	ผลไม	โดย
เฉพาะมะพราวออน	กลวยหรือผลไมอื่นๆมาสักการะ	นัตโบโบยี	จะชอบมาก	จากนัน้ก็ใหเอาเงินจะ
เป็นดอลลา	บาทหรือจาด	ก็ได	(แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเป็นคนไทย)แลวเอาไปใส
มือของนัตโบโบยีสัก	2	ใบ	ไหวขอพรแลวดึกกลับมา	1ใบ	เอามาเก็บรักษาไวจากนัน้ก็เอาหนาผากไป
แตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยีแคน้ีทานก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไว
จากน้ันนําทานขามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน	เพื่อสักการะ	เทพกระซิบซึง่มีนามวา“อะมาดอวเมีย๊ะ”ตาม

ตํานานกลาววา	นางเป็นธิดาของพญานาค	ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล	ไมยอมกินเน้ือ
สัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว	ซึง่การขอพรเทพกระซิบตอง
ไปกระซิบเบาๆ	หามคนอื่นไดยิน	ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคน้ีกันมากเชนกันการบูชาเทพ
กระซิบ	บูชาดวยน้ํานม	ขาวตอก	ดอกไม	และผลไม
จากน้ันนําทานชมและนมัสการ	พระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon	Pagoda)	พระเจดียทองคําคูบานคู

เมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปีเจดียทองแหงเมืองดากอง	หรือ	ตะเกิง	ชื่อเดิมของเมืองยางกุง
มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมา	สถานทีแ่หงน้ีมี	ลานอธิฐาน	จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอนออกรบทาน
สามารถนําดอกไมธูปเทียน	ไปไหว	เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง	ณ	ลานอธิษฐานเพื่อเสริม
สรางบารมีและสิรมงคลนอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม	8
องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน	จะเป็นสิริมงคลแกชีวิต
ชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึน้ภาย

หลังชาวพมา	ชวยกันกูขึน้มาแขวนไวที่เดิมไดจึงถือเป็นสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเป็นระฆัง



ศักดิส์ิทธิใ์หตีระฆัง	3ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการ	ชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉตัรโดยจุด
ชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไปเชนสีเหลือง,	สีน้ําเงิน,	สีสม,	สีแดงเป็นตน
นําทานรวมบูชา	แมยักษ	ที่เชื่อกันวาการบูชาทานจะชวยในการตัดกรรมหรือศัตรู	หรือพระพยุงโชคชะตาอยู

ในชองแคบเขาไดทีละคน	และพระสุริยันจันทรา	ขอพรเรื่องธุรกิจ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่BEST	WESTERN	Hotel	/	JASMINE	PALACE	HOTEL	/	SKY	STAR	HOTEL

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

มีอายุราว	500	กวาปี	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ	4	องคหันพระ
พักตรไปทุกทิศทาง	เหตุผลที่ตองสรางหันไปทุกทิศน้ันก็	เพราะแทนความ
หมายถึงพระพุทธเจาทั้งสี่พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	กุงแมน้ําหงสาเผาคนละ	1	ตัวใหญ

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

นัตโบโบยี	หรือ	พระเทพทันใจ	เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย	วิธี
การสักการะรูปป้ันเทพทันใจ	(นัตโบโบยี)	เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถ
นาก็ใหเอาดอกไม	ผลไม	โดยเฉพาะมะพราวออน	กลวย	จากน้ันก็ใหเอาเงินจะ
เป็นดอลลา	บาท	หรือจาด	ก็ได	แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี	2	ใบ	ไหวขอพร
แลวดึกกลับมา	1	ใบ	เอามาเก็บรักษาไว	จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้
ของนัตโบโบยี	แคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาที่ตั้งใจไว

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



คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง
วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ

ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยังกัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา
***	อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ	***

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	BEST	WESTERN	Hotel	/	JASMINE	PALACE	HOTEL	/	SKY	STAR	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองสิเรียม(Thanlyin)	ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ	45กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึง

สิเรียม	ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง	ซึ่งเมืองน้ีเคยเป็นเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ	ตั้งแตในสมัย
นายพลฟิลิปเดอบริโต	ยี	นิโคเต	จนมาสิ้นสุดเมื่อปีพ.ศ.	2156	รวมสมัยพระเจาทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา	ทานจะ
เห็นเศษซากกําแพงสไตล	ลูซิตา	เนียนบาโรก(Lusitanian	Baroque	)	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํายางกุงที่เชื่อมตอกับแม
น้ําอิระวดี
นําทานน่ังเรือ	ชม	พระเจดียเยเลพญา	(Kyaik	HwawWun	Pagoda)พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะ

กลางน้ําอายุนับพันปี	เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม	เกาะน้ีไมวาน้ําจะขึน้สักเทาไหรก็ไมมีวันน้ําทวมได	ที่บริเวณ
ทาเทียบเรือบนเกาะ	
นําทานไหวสักการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปทีเ่ป็นทีน่ับถือของชาวพมาสามารถซื้อ
อาหารเลี้ยงปลาดุกตัว	ขนาดใหญนับรอยๆ	ตัวทีว่ายวนเวียนใหเห็นครีบหลังทีโ่ผลเหนือผิวน้ํา	
จากน้ันสักการะ	พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	(KyaukHtatgyi	Buddha)หรือ	พระนอนตาหวาน	นมัสการ

พระพุทธรูปนอนที่มีความยาว	55ฟุต	สูง	16ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม
พระบาทมีภาพมงคล	108	ประการ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารเมนูพิเศษ	เป็ดปักกิง่+สลัดกุงมังกร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเที่ยวชม	ตลาดโบโจก	อองซาน(Bogyoke	Aung	San)หรือ	ตลาดสกอต(Scot

Market)เป็นตลาดเกาแกของชาวพมา	สรางขึน้โดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ	เป็น
ลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง	สินคาที่จําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด	เชน	เครื่องเงิน	ที่มีศิลปะ
ผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด	งานแกะสลักจากไม	อัญมณี	หยก	ผาทอ	เสื้อผาสําเร็จรูป	แปงทานาคา
เป็นตน	(หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีทีมี่ราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย	ทุกครัง้	เน่ืองจากจะตอง
แสดงใหศุลกากรตรวจ)
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดบารมี	ใหสักการะพระเกศาของพระพุทธเจา	ที่เชื่อวายังมีชีวิตอยูจริง	ดวยองค

พระเกศาธาตุน้ีเมื่อนํามาวางบนมือ	จะสามารถเคลื่อนไหวไดอีกทั้งวัดน้ียังไดชื่อวาเป็นที่เก็บองคพระบรม
สารีริกธาตุไวมากที่สุดดวยไมวาจะเป็นของพระโมคาลา	พระสารีบุตร	และองคพระอรหันตตาง	ๆพรอมรับพระ
ธาตุเพื่อนํากลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลฟรี!!
สมควรเวลาเดินสู	สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
17.35	น.	บินลัดฟากลับสูกรุงเทพ	ฯ	โดยสายการบิน	AIR	ASIA	เที่ยวบินที่	FD254

ชวงคํ่า
19.25	น.	ถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ



*กรณีเดินทางเดือนตุลาคม	2560	สายการบินมีการปรับเปลีย่นเทีย่วบิน*
21.40	น.	ออกเดินทางจากกรุงยางกุง	กลับกรุงเทพฯ	โดยสายบิน	AIR	ASIA	เที่ยวบินที่	FD258	(ใชระยะเวลา

ในการเดินทางประมาณ	1.20	ช่ัวโมง)
23.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูตรงจุดบรรจบของแมน้ําหงสาและแมน้ํายางกุง	ซึ่งในอดีต
เมืองน้ีเป็นเมืองทาสําคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส	ปัจจุบันเมืองสิเรียม
เป็นเมืองอุตสาหกรรม	ชาวเมืองสวนใหญทํางานในโรงกลั่นน้ํามันหรือไมก็
เป็นลูกจางในโรงเบียร	ประชากรสวนมากเป็นชาวพมาเชื้อชายอินเดีย	เพราะ
ในสมัยที่พมาเป็นเมืองขึน้ของอังกฤษ	สิเรียมเป็นศูนยกลางของเมืองทาและยัง
เป็นแหลงผลิตอาหารสงสูกรุงยางกุง

หรือ	เจดียกลางน้ํา	ตามตํานานเลาวา	เจดียแหงน้ีสรางในสมัยมอญเรือง
อํานาจ	เมื่อราวพันกวาปีกอน	โดยพระสงฆรูปหน่ึงฝันวาที่แหงน้ีมีเจดีย
สวยงาม	แลวไดไปทูลกษตัริยในสมัยน้ันเพื่อขอใหสรางเจดียกลางน้ําแหงน้ี
และยังไดตั้งจิตอธิษฐานวา	ถาหากมีน้ําทวมก็ขออยาใหทวมองคพระเจดีย
เจดียแหงน้ีสรางบนเกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแมน้ํากวางใหญ	วา
กันวาหากมีงานพิธีจัดขึน้ที่น่ี	สามารถจุคนไดถึง	2	หมื่นคน

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารเมนูพิเศษ	เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร

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

นําทานสู	วัดพระบารมี	หรือ	วัดบารมี	วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจา	ที่เชื่อ
วายังมีชีวิตอยูจริง	ดวยองคพระเกศาธาตุน้ีเมื่อนามาวางบนมือจะสามารถ
เคลื่อนไหวได	อีกทั้งไดชื่อวาเป็นที่เก็บองคพระบรมสารีริกธาตุไวมากที่สุดดวย
ไมวาจะเป็นของพระโมคาลา	พระสารีบุตร	และองคพระอรหันตตางๆ	เชิญสัก
การะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจากัสสปะ	ซึ่งเป็นพระพุทธเจา
องคที่สามในกัปปน้ี	พรอมชมความอัศจรรยของพระเกศาธาตุน้ีดวยพุทธานุ
ภาพทรงขยับพระองคไป-มาไดทั้งในนาและบนบก	และเป็นพิพิธภัณฑพระธาตุ
ใหญที่สุดในพมา



หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีทีมี่ราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย	ทุกครัง้	เน่ืองจากจะตองแสดงให
ศุลกากรตรวจ

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

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



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวร	และเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
2.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือ	ถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
3.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
4.	กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะยึดถือผลประโยชน	ตลอด

จนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ
5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง	โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและ

พมา
6.	สําหรับ	ผูโดยสาร	ที่ไมไดถือ	PASSPORT	ไทย	หรือ	PASSPORT	ตางดาว	ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร

(VISA)	หรือ	การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง	ทางบริษทัฯ	ทัวร	จะไมรับผิดชอบในกรณี	ที่	ดานตรวจคนเขาเมือง
ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ
7.	ขอสงวนสิทธิ	จํานวนผูเดินทาง	10	ทานขึ้นไป	ออกเดินทางไดแนนอน	ถาจํานวนผูเดินทางตํ่ากวา	8

ทาน	ทางบริษทัฯ	ออกเดินทาง	แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี	ไกดทองถิน่	ที่
พูดภาษาไทยไดเป็นอยางดี	คอยรับทีส่นามบินพมา	และ	จะคอยบริการทุกทาน	ตลอดการเดินทางที่
ประเทศพมาเป็นอยางดี	แตถาตํ่ากวา	8	ทาน	ทางบริษทั	ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนัน้	แต
จะแจงใหทราบกอนลวงหนา	5	วัน	ในกรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทัง้หมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทาง	และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	5,000	บาท	พรอมกับ
เตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย	ภายใน	2-3	วัน	หลังจากทําการจองแลว
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯ	จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	ทานควรจัดเตรียมคา

ทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน	มิฉะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ไป-กลับ	ชั้นประหยัด	กรุงเทพฯ	–	ยางกุง	–	กรุงเทพฯ	โดยสารการบิน	Air	Asia	(FD)
2.	คาภาษีสนามบินพมา	และ	คาภาษีสนามบินไทย
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาที่พักระดับ	4	ดาว	1	คืน	และ	3	ดาว	1	คืน	(โรงแรมที่พระธาตุอินทรแขวนมีแค	ระดับ	3	ดาว	Local	เทาน้ัน)
5.	คาระวางน้ําหนัก	20	กิโลกรัม
6.	คารถขึน้พระธาตุอินแขวน
7.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง
8.	คาอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
9.	อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ
10.	ประกันภัยในการเดินทาง	ในกรณีที่	เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ	จะคุมครองเป็นจํานวนเงิน	1,000,000	บาท	คา

รักษาพยาบาล	500,000	บาท	(คุมครอง	ผูเอาประกันภัย	อายุระหวาง	6-75	ปี	ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุตํ่ ากวา	6
ปี	หรือ	ระหวาง	75-85	ปี	คุมครอง	50	%	ของจํานวนเงินเอาประกันภัย	ทั้งน้ีขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม	/	สวนใน
กรณี	ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา	85	ปี	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคุมครอง)	วงเงินคุมครองอาหารเป็นพิษ
(โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา	**อาหารเป็นพิษเทานัน้**)

1.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และ	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
2.	คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ	เชน	คาซักรีด	โทรศัพท	คามินิบาร	ฯลฯ
3.	คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ
4.	ทิปมัคคุเทศกทองถิน่,	พนักงานขับรถ,	พนักงานโรงแรม,	รานอาหาร	600	บาท	/	ลูกคา	1	ทาน	(สวน



หัวหนาทัวรจากเมืองไทย	มากหรือนอยขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นสําคัญ)

5.	คาใชจายสวนตัว	หรือ	คาใชจายอื่น	ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม
6.	คาทําวีซาในกรณีเรงดวน	/	คาทําหนังสือเดินทางไทย	/	คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
7.	คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
8.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา

สําคัญทีสุ่ด!!
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	8	เดือน	นับจากวันเดินทางและมีหนาทีเ่หลือไว

ประทับตราไมนอยกวา	2	หนา
**	กรณี	ถือหนังสือเดินทางตางชาติ	โปรดสอบถาม	**

ในกรณีทีผู่โดยสาร	มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ	ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทาน
ไดทําการจองไวกับทางบริษทัฯ	กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ	กอนการชําระเงินคาตัว๋ดังกลาว	ถาเกิดขอผิด
พลาดทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี
รายการทองเทีย่วน้ีอาจเปลีย่นแปลง	หรือสลับสับเปลีย่นกันไดตามความเหมาะสม	โดยอยูในดุลยพินิจ

ของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครั้งน้ัน	ๆ	โดยจะยึดถือประโยชนของทานเป็นสําคัญและขึน้อยูกับสภาพ
การณปัจจุบัน
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด

	ไมสามารถยกเลิกได	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่	และขอเก็บเงินทัง้หมด	(แตสามารถเปลีย่นชื่อผู
เดินทางได	15วัน	กอนการเดินทาง)


