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          พมา่ ยา่งกุง้ หงสาวด ีอนิทรแ์ขวน สเิรยีม  
                        (กุง้เผา+เป็ดปักกิง่) 
จุดเด่น 

 

 สกัการะ 3 ใน 5 มหาบชูาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่ พระธาตมุเุตา พระธาตอุนิทรแ์ขวน  
และ พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

 ชมความยิง่ใหญข่องพระราชวังบเุรงนอง หรอื บลัลังกผ์ึง้ 
 สกัการะพระพระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว พระนอนยิม้หวาน พระพทุธไสยาสนเ์จาทัตย ีพระนอนตาหวาน 
 สกัการะพระจกบาตร หรอื พระอปุคปุ 
 ขอพรทา่นเทพทันใจ และ เทพกระซบิ 
 อิม่อรอ่ย กบั เมนูพเิศษ กุง้แมน่ ้าเผา เป็ดปักกิง่ และ สลดักุง้มังกร 

 
 
ชือ่โปรแกรม พม่า ย่างกุง้ หงสาวด ีอนิทรแ์ขวน สเิรยีม (กุง้เผา+เป็ดปักกิง่)     
จ านวน 3 วนั 2 คนื 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง)- ยา่งกุง้ - เจดยีไ์จปุ่ น - หงสาวด ี- พระธาตมุเุตา - 
พระราชวงับเุรงนอง - พระธาตอุนิทรแ์ขวน (รวมรถขึน้พระธาต)ุ 
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04.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตทูางเขา้ 1 เคาทเ์ตอร ์3 
สายการบนิ Air Asia โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 
07.15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน มงิกาลาดง ยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยเทีย่วบนิที ่FD251  

**ใชเ้วลาบนิ 1.15 ชัว่โมง** 
 
08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน มงิกาลาดง ยา่งกุง้ ประเทศพมา่ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจเช็ค

สมัภาระเรยีบรอ้ย  
**เวลาทอ้งถิน่ประเทศพมา่ ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท ีหรอื ครึง่ชัว่โมง**  
น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืง หงสาวด ีหรอืคนมอญเรยีกว่า เมอืงพะโค Bago ซึง่ในอดตีเป็นเมอืง
หลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมืองมอญโบราณทีย่ ิง่ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ 
ระยะทางประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม. เมอืงหงสาวดเีป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตร์
ยาวนานทัง้ทางดา้นพระพุทธศาสนา และ ประวัตศิาสตร์ชาตพิม่า ระหว่างทางน าท่านนมัสการ เจดีย์
ไจปุ่ น มีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัยขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปาง
ประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ ทีม่คีวามงดงามเป็นเอกของศลิปะแบบมอญ ประกอบดว้ยสมณะโคดม (ทศิ
เหนือ) พระโกนาคม (ทศิใต)้ พระกกสุนัโธ (ทศิตะวันออก) และพระมหากสัสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดย
สตรสีีพ่ีน่อ้งทีอ่ทุศิตนใหก้บัพระพทุธศาสนาสรา้งพระพทุธรูปแทนตนเอง และสาบานตนวา่จะไมข่อ้งแวะ
กับบุรุษเพศ แต่หลังจากนั้นไม่นาน 1 ในสี่สาว ไดห้นีไปแต่งงาน ท าใหพ้ระพุทธรูปองคห์นึ่งไดเ้กดิ
พังทลายทันท ีตอ่มาไดม้กีารบรูณะพระพทุธรปูองคท์ีพั่งทลายใหม ่ท าใหพ้ทุธรปูองคน์ี้มลีักษณะสวยงาม 
ดใูหม่แตกตา่งไปจากองคอ์ืน่ ระหว่างทางผ่านชม ความงดงามของ เจดยีซ์เูลย ์ซึง่เป็นเจดยีท์รงแปด
เหลีย่มกลางเมอืงย่างกุง้ สรา้งในสมัยทีอ่ังกฤษยังปกครองพม่าอยู่ น าท่านชมพระธาตุทีต่ัง้อยู่ใจกลาง
เมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่บ่า้น คู่เมอืง และทีส่ าคัญ เป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์อง
พมา่ พระธาตมุเุตา หรอื เจดยีช์เวมอดอร ์Shwe Mordore ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ซึง่
ครัง้กอ่นเป็นสถานทีป่ระกอบพธิศัีกดิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ในสมัยโบราณกาล ไมว่า่จะเป็น
กษัตริยม์อญหรือพม่า รวมทัง้พระเจา้บุเรงนอง และเมื่อครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนาง
สพุรรณกลัยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี้ สถานทีแ่หง่นี้เป็นสถานที ่
ทีพ่ระเจา้หงสาตะบนิชเวตี ้ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ ห ูตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลา้
หาญกอ่นขึน้ครองราชย ์เจดยีอ์งคน์ี้เคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญม่าแลว้ถงึ 4 ครัง้ ท า
ใหป้ลยีอดของเจดยีห์ักลงมา แตด่ว้ยความศรัทธาทีช่าวเมอืงมตีอ่เจดยีอ์งคน์ี้จงึไดท้ าการสรา้งเจดยีช์เวม
อดอรข์ึน้มาใหมใ่นปี พ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟตุ ครัง้แรก ของเดมิสรา้งสงู 70 ฟตุ นับเป็นเจดยี์
ทีส่งูทีส่ดุในพมา่ สว่นปลยีอดทีพั่งลงมาก็ไดตั้ง้ไวท้ีม่มุหนึง่ขององคเ์จดยี ์เพือ่ใหพ้ทุธศาสนกิชนไดก้ราบ
ไหวบ้ชูาควบคูไ่ปกับเจดยีอ์งคปั์จจุบนั ทา่นจะไดน้มัสการ ณ จุดอธษิฐานอันศักดิส์ทิธิแ์ละสามารถน าธูป
ไปค ้ายอดของเจดียท์ี่หักลงมาเพื่อเป็นสริิมงคล ซึง่เปรียบเหมือนด่ังการค ่าจุนชวีติใหเ้จริญรุ่งเรือง
ยิง่ขึน้ไป ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นชม พระราชวังบเุรงนอง และ บัลลังกผ์ึง้ Kanbawza Thardi Palace 
สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2109 เพือ่ใชเ้ป็นศนูยก์ลางทางการปกครองและใชอ้อกวา่ราชการปี พ.ศ.2142 ในสมัย
พระเจา้นันทบเุรง ซึง่พระราชวังเดมินัน้เคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมือ่ครัง้ยังทรง
พระเยาวแ์ละถกูจับเป็นตัวประกนั มกีารคน้พบเสาและก าแพงเดมิทีถ่กูฝังอยูใ่นดนิ รัฐบาลพมา่ไดท้ าการ
ขดุคน้สรา้งพระราชวังบเุรงนองขึน้มาใหม่ เมือ่ปี พ.ศ. 2533 จากซากปรักหักพังทีย่ังหลงเหลอือยู่ โดย
ถอดแบบจากของเดมิซึง่พระต าหนักทีป่ระทับบรรทมสทีองเหลอืงอร่ามทีดู่โดดเด่นชวนมองในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมพมา่ และทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกวา่การก็ดโูดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมพมา่สทีองเหลอืงอรา่ม
ทัง้ภายนอกและภายใน ท าใหส้ันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นทีป่ระทับของ พระเจา้บเุรงนอง 
ทา่นผูท้ีไ่ดรั้บค าสรรเสรญิวา่เป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทีป่ระทับของ พระนางสพุรรณกัลยา และ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมือ่ตอ้งเสยีกรงุศรอียธุยาใหแ้กพ่มา่ แตปั่จจบุนั พระราชวัง
แหง่นี้ไดเ้หลอืเพยีงแตร่อ่งรอยทางประวัตศิาสตร ์และถกูสรา้งจ าลองพระราชวัง และต าหนักตา่งๆ ขึน้มา
ใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดาร 
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เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ กุง้แมน่ ้าเผา ตัวใหญ ่ทา่นละ 1 ตัว) 
น าท่านเดนิทางสู ่คมิปนุแคม้ป์ เชงิเขาไจโ้ท เพื่อเตรียมขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวน ระหว่างทางผ่านชม 
แมน่ ้าสะโตง สถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะทีส่มเด็จพระนเรศวร ก าลังรวบรวมคนไทย
เพือ่กลับเมอืงอโยธยา ไดถ้กูทหารพมา่ไลต่ามซึง่น าทัพโดยสรุกรรมมา แมท่ัพกองหนา้ของพระมหาอปุ
ราชาเป็นกองหลวงยกตดิตามกองทัพไทย กองหนา้ของพมา่ตามมาทันทีร่มิแม่น ้าฝ่ังสะโตง ในขณะที่
ฝ่ายไทยไดข้า้มแมน่ ้าไปแลว้ สมเด็จพระนเรศวรไดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศกึตามมาได ้จงึไดม้กีารปะทะกัน
ทีร่มิฝ่ังแมน่ ้าสะโตงแหง่นี้ สมเด็จพระนเรศวรทรงใชปื้นคาบชดุยาวเกา้คบืยงิถกูสรุกรรมา แมท่ัพหนา้พมา่
เสยีชวีติบนคอชา้ง กองทัพพม่าเห็นแลว้ขวัญเสยีจงึถอยทัพกลับกรุงหงสาวดโีดยพลัน พระแสงปืนที่
พระองคใ์ชย้งิสรุกรรมมาตายบนคอชา้งนี้ไดน้ามปรากฏตอ่มาวา่  พระแสงปืนตน้ขา้มแมน่ ้าสะโตง นับเป็น
พระแสง อษัฎาวธุ อนัเป็นเครือ่งราชปูโภค ยังปรากฏอยูจ่นถงึทกุวันนี้ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ี
ก็จะถงึ คมิปนุแคมป์ เพือ่ท าการเปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่ รถบรรทกุหกลอ้ เป็นรถประจ าเสน้ทางชนดิเดยีวที่
เราจะสามารถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวนได ้เดนิทางสูย่อดเขา  
**กรณุาเตรยีมกระเป๋าใสเ่สือ้ผา้ใบเล็กเพือ่แยกสมัภาระส าหรับพักคา้งคนื 1 คนื ทีพ่ระธาตอุนิทรแ์ขวน** 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลังรับประทานอาหารค า่เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นชมความงดงามยามค า่คนืของ  1 ใน 5 มหาบชูาสถานสิง่

ศักดิส์ทิธิข์องพมา่ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอื เจดยีไ์จท้โีย Kyaikhtiyo Pagoda or Golden Rock แปลวา่ 
กอ้นหนิทอง พระธาตอุนิทรแ์ขวน ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไจโ้ท อ าเภอสะเทมิ เขตรัฐมอญ ของพระเทศพมา่ อยูบ่น
ยอดเขา เหนือระดับน ้าทะเล 3,615 ฟุต สูง 5.5 เมตร มีลักษณะเด่นเป็นกอ้นหนิสีทองขนาดใหญ่ 
ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ ตัง้อยูบ่นกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิน่เหม ่แตช่าวพมา่มักยนื
กรานวา่ไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตศัุกดิส์ทิธิท์ีบ่รรจอุยูภ่ายในพระเจดยีอ์งคย์อ่มท าใหห้นิกอ้นนี้ทรง
ตัวอยูไ่ดอ้ยา่งสมดลุเรือ่ยไป ตามคตกิารบชูาพระธาตปุระจ าปีเกดิของชาวลา้นนา พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้
นับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ทีช่าวพมา่ตอ้งไปสกัการะและยังเป็นพระธาตปุระจ าปีจอ (สนัุข) ทีค่นเกดิปีนี้
ตอ้งไปนมัสการสกัการะสักครัง้หนึง่ในชวีติ องคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวนแหง่นี้มคีวามหมายแทนพระเกตแุกว้
จฬุามณีบนสรวงสวรรค ์และชาวพมา่ยังมคีวามเชือ่ตอ่ไปอกีวา่ ถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตอุนิทรแ์ขวน
นี้ครบ 3 ครัง้ ผูนั้น้จะมแีต่ความสขุความเจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มด่ังปรารถนาทุกประการ ชม
ความสวยงามยามค ่าคนื ตามอธัยาศัย นมัสการ เทพทันใจ พระธาตอุนิทรแ์ขวน ซึง่เป็นนักพรตทีม่คีวาม
ศักดิส์ทิธิอ์กีแหง่หนึง่ ทา่นสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื หากตอ้งการสกัการะกลางแจง้ เป็น
เวลานานหรอืตลอดคนื ควรเตรยีมเครือ่งกนัหนาว เสือ้กนัหนาว กนัลม หมวก ผา้หม่ หรอืผา้พันคอ สวม
ถงุเทา้ เบาะรองน่ัง เพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวามเย็นมาก และอากาศในเวลากลางคนืคอ่นขา้งเย็น มนี ้าคา้ง ควร
เตรยีมอปุกรณ์ใหพ้รอ้ม พระเจดยีจ์ะเปิดตลอดทัง้คนื พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ เป็นทีม่าและแรงบันดาลใจ
ของกวซีไีรส ์ปี พ.ศ. 2534 มาลา ค าจันทร ์ทีแ่ตง่วรรณกรรม เรือ่ง เจา้จันทรผ์มหอม นริาศพระธาตอุนิทร์
แขวน  

 
ทีพ่กั Kyaithto Hotel / Yoe Yoe Lay Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
4 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ MM 3D2N NOV-FD-W02 

 
 

วนัที ่2 พระธาตอุนิทรแ์ขวน (รวมรถลงพระธาต)ุ - พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว - 
ยา่งกุง้ - พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นอ าลาทีพั่ก ออกเดนิทางสูค่มิปนุแคมป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ พรอ้มน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง
หงสาวดี น าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว Shewthalyaung Buddha หรือ พระนอนยิม้
หวาน พระรว่มสมัยกับปราสาทบันทายสรี ของกมัพชูา เป็นปชูนียสถานศักดิส์ทิธิอ์ันดับสองของเมอืงหง
สาวดรีองจากพระธาตมุเุตา และเป็นพระพทุธไสยาสนท์ีม่คีวามยาว 181 ฟตุ สงู 50 ฟตุ สรา้งโดยพระเจา้
เมงกะตปิะ พศ.1537 ในสมัยมอญเรอืงอ านาจ มพีทุธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลือ่มพระบาท 
ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยทีน่ิยมวางพระบาทเสมอกัน พระพุทธไสยาสน์ไม่ไดรั้บการดูแลจน
กลายเป็นกองอฐิจมอยูใ่นโคกดนิจนถงึปี พ.ศ.2424 เมือ่อังกฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จงึขดุพบพระ
นอนองคน์ี้ จากนัน้ปี พ.ศ.2491 หลังจากพมา่ไดรั้บเอกราชจงึไดม้กีารบรูณปฏสิังขรณ์โดยการทาส ีปิด
ทอง ใหมห่มดทัง้องคอ์ยา่งทีป่รากฏในปัจจุบัน ทีน่ี่ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ไม ้
จันทรห์อม ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พมิพร์ปูตา่งๆ ในบรเิวณวัด 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นนมัสการ สถานทีส่ าคัญ  ซึง่เป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่ พระมหาเจดยีช์เวดา
กอง Shwedagon Pagoda พระเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยี์
ทองแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในพมา่ สถานทีแ่หง่นี้ม ี
ลานอธฐิาน จุดทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจาก
องคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระ
ประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะ
เป็นสริมิงคลแกช่วีติ พระเจดยีน์ี้ไดรั้บการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาล องคพ์ระมหาเจดยี ์
เป็นเจดยีท์องค าทีง่ดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมอืงยา่งกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดับเพชร 544 
เม็ด ทับทมิ นิล และ บษุราคัมอกี 2,317 เม็ด และยังมเีพชรเม็ดใหญป่ระดับอยูบ่นยอดเจดยี์ พระมหา
เจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยูน่ ้าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพมา่ จะใชท้องค าแทต้เีป็น
แผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กันวา่ ทองค าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นี้มากมาย
มหาศาลกวา่ทองค าทีเ่ก็บอยู่ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยี์
องค์เล็กๆ นับรอ้ยองค์ มีซุม้ประตูสี่ดา้น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบดว้ยเพชร และ พลอย
มากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุ
ประจ าปีเกดิ ปีมะเมยี (ปีมา้) และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ ซึง่มทัีง้ผูค้นชาวพมา่ และ
ชาวต่างชาตพิากันสักการะทัง้กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่
สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิทีท่ าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรง
ปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รยีกว่า พญาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์งานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ที่
รวมกันขึน้เป็นสว่นหนึ่งของพุทธเจดยีล์ว้นมตี านานและภูมหิลังความเป็นมาดว้ยกันทัง้สิน้ ชมระฆังใบ
ใหญท่ีท่หารองักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแมน่ ้ายา่งกุง้เสยีกอ่น ทหารพยายามกูข้ ึน้มาเทา่ไหร่
ก็ไม่ส าเร็จภายหลังชาวพม่าชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิส าเร็จ จงึถอืเป็นสัญลักษณ์แห่งความส าเร็จ 
ความสามัคค ีซึง่ชาวพมา่ถอืวา่เป็นระฆังศักดิส์ทิธิ ์โดยใหผู้ม้าเยอืนตรีะฆัง 3 ครัง้ แลว้อธษิฐาน ขออะไร
ก็จะไดด้ั่งตอ้งการ จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดทา่นจะได ้
เห็นสขีองอญัณีแตกตา่งกนัออกไป ภายในประดษิฐานพระประธาน ส าหรับใหป้ระชาชนมา กราบไหวบ้ชูา 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

             
ทีพ่กั New Ayer Hotel in Yangon / Millenium Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3 สเิรยีม - เจดยีโ์บตาทาวน ์- เทพทนัใจ - เทพกระซบิ - พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี- วดัพระหนิ

ออ่น - ชา้งเผอืก - ตลาดสก็อต 

                        
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืง สเิรียม ซึง่อยู่ห่างจากยา่งกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตร เมือ่เดนิทางถงึ
สเิรยีม ชมความสวยงามแปลกตาของเมอืง ซึง่เมอืงนี้เคยเป็นเมอืงทา่ของโปรตเุกสในสมัยโบราณ ตัง้แต่
ในสมัย นายพล ฟิลปิ เดอ บรโิต ย ีนโิคเต จนมาสิน้สดุเมือ่ปี พ.ศ. 2156 รว่มสมัยพระเจา้ทรงธรรมกรงุศรี
อยธุยา ทา่นจะเห็นเศษซากก าแพง สไตล ์ลซูติา เนียนบาโรก Lusitanian Baroque ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ ้า
ยา่งกุง้ทีเ่ชือ่มตอ่กบัแมน่ ้าอริะวด ีน าทา่นน่ังเรอืขา้มฝ่ัง ชม Kyaik Hwaw Wun Pagoda พระปางมารวชิยั
อนังดงามบนเกาะกลางน ้าอายนัุบพันปี เป็นทีส่กัการะของชาวสเิรยีม ชมเกาะแหง่ความมหัศจรรยน์ี้ เพราะ
ไมว่่าน ้าจะสงูขึน้สักเท่าไหร่ก็ไมม่วีันน ้าท่วมเกาะได ้ทีบ่รเิวณท่าเทยีบเรอืบนเกาะ น าท่านไหวส้ักการะ
เพือ่ขอพร พระจกบาตร หรือ พระอปุคตุ ทีเ่ป็นทีนั่บถอืของชาวพมา่ สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดุกตัว
ใหญนั่บรอ้ยๆ ตัวทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครบีหลังทีโ่ผลเ่หนือผวิน ้า น าทา่นชม เจดยีโ์บตาทาวน์ สรา้งโดย
ทหารพันนายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยี์
แหง่นี้ถกูระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตแุละพระบรมธาตุ
อกี 2 องค ์พบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาลีตัวหนังสอืพราหมณ์
อนิเดยีทางใตต้น้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม และมมีมุส าหรับฝึกสมาธิ
หลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐาน นัตโบโบย ีหรอื พระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาว
พมา่และชาวไทย วธิกีารสกัการะรูปปัน้เทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปรารถนาก็ 
ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสักการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก 
จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แตแ่นะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย 
แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบยสีัก 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดงึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอา
หนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนัตโบโบย ีแคน่ี้ทา่นก็จะสมความปราถนาทีข่อไว ้ จากนัน้น าทา่นขา้มฝ่ังไป
อกีฟากหนึง่ของถนน เพือ่สกัการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามวา่ อะมาดอวเ์มี๊ยะ ตามต านานกลา่ววา่ นางเป็น
ธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศลี ไมย่อมกนิเนื้อสตัวจ์นเมือ่สิน้ชวีติ
ไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ 
หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน์ี้กันมากเชน่กัน การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้านม 
ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้   

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่ และ สลัดกุง้มังกร) 

จากนัน้น าทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทัตย ีKyauk Htatgyi Buddha หรอื พระนอนตาหวาน ทีว่ัด
เจาทัตยี เป็นที่ประดษิฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ มพีระโอษฐส์แีดง พระพักตรแ์ละขนตาที่งดงาม 
ดวงตาของทา่นเป็นแกว้ทีส่ั่งผลติมาจากตา่งประเทศ สงู 6 ชัน้ ทีถ่กูสรา้งขึน้ในปี 1966 แทนองคเ์ดมิที่
เคยสรา้งขึน้ในปี 1907 โดยมโีครงเหล็กความยาว 65 เมตร กนัและหลังคาคลมุถงึ 6 ชัน้ พระนอนองคน์ี้มี
ขนาดใหญก่วา่พระนอนชเวตาเลยีวทีเ่มอืงหงสาวดี รอบองคพ์ระอโุบสถมพีระสงฆจ์ านวนกวา่ 600 องค์
ประดษิฐานอยู ่องคพ์ระหม่จวีรทีม่คีวามพริว้ไหวสมจรงิและเองเดนิมายังปลายสดุพระบาทของพระนอน
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องค์นี้ ตรงพระบาทมีรูปมงคล 108 ประการ สลักอยู่ น าท่านนมัสการ พระหนิอ่อน แห่ง วัดเจา้ดอจี 
Marble Buddha ซึง่เป็นวัดทีม่พีระพทุธรูปท าจากหนิออ่นองคใ์หญท่ีส่ดุของประเทศพมา่ประดษิฐานอยู ่
พระพทุธรูปสรา้งในสมัยนายพลตานฉ่วย มกีารขดุพบหนิออ่นกอ้นใหญท่ีส่ดุทีย่ะไข่ จงึไดม้กีารแกะสลัก
บางส่วน และจัดสง่มาที่ย่างกุง้แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย ์น ามาแกะสลักจนแลว้เสร็จโดย
พระพทุธรูปมสีขีาวสะอาดไมม่ตี าหน ิสงู 37 ฟตุ กวา้ง 24 ฟตุ หนัก 600 ตัน เป็นพระพทุธรูปประทับน่ัง
พระหัตถข์วาบรรจุพระบรมสารีรกิธาตทุีอ่ัญเชญิมาจากสงิคโปร ์และศรีลังกา ยกขึน้หันฝ่าพระหัตถอ์อก
จากองค ์หมายถงึการไลศั่ตรแูละประทานความเจรญิรุง่เรอืง นอกจากนี้ยังมกีารน าหนิทีเ่หลอืมาสลักเป็น
พระพุทธบาท ซา้ย ขวา ประดษิฐานอยูบ่รเิวณดา้นหลังพระพุทธรูป พระหนิออ่นจะถกูน าเก็บไวใ้นหอ้ง
กระจกตดิแอร ์เพราะคณุสมบัตขิองหนิออ่นหากโดนอากาศรอ้นจะท าใหเ้นื้อหนิแตกรา้วได ้น าทา่นชม
ความน่ารัก แสนรู ้ของ ชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มอืงของพมา่ มสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตัว มลีักษณะทัง้ 
9 ประการตรงตามต าราโบราณ ซึง่หาชมไดย้ากในปัจจบุัน จ านวน 3 เชอืก น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดสกอ๊ต 
Scot Market เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของ
องักฤษ เป็นลักษณะอาคารเรยีงตอ่กันหลายหลัง สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแหง่นี้มหีลากหลายชนดิ เชน่ 
เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด พระพทุธรปูไมห้อมแกะสลัก อญัมณี หยกพมา่ ผา้
ทอ ผา้ปักพืน้เมอืง เสือ้ผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ **หากท่านซือ้อัญมณีหรอืสนิคา้ทีม่รีาคาสงู
ควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ยทุกครัง้ เนื่องจากศุลกากรอาจขอตรวจสอบ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดุลยพนิิจของ
ศลุกากรเป็นกรณี** 

 
ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน มงิกาลาดง ยา่งกุง้ ประเทศพมา่ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
 
21.30 น.  เทีย่วบนิกลบัที ่1 

ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD258 
 
23.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 
17.30 น.  เทีย่วบนิกลบัที ่2 เฉพาะพเีรยีดทีม่เีคร ือ่งหมาย * เทา่น ัน้ 
 ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD254 
 
19.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

เดอืน  กรกฎาคม 

15 ก.ค. 59 - 17 ก.ค. 59 * 12,900 12,900 12,900 3,900 

18 ก.ค. 59 - 20 ก.ค. 59 * 13,900 13,900 13,900 3,900 

เดอืน  สงิหาคม 

10 ส.ค. 59 - 12 ส.ค. 59 * 13,900 13,900 13,900 3,900 

เดอืน  กนัยายน 

01 ก.ย. 59 - 03 ก.ย. 59 * 12,900 12,900 12,900 3,900 

03 ก.ย. 59 - 05 ก.ย. 59 * 12,900 12,900 12,900 3,900 

09 ก.ย. 59 - 11 ก.ย. 59 * 12,900 12,900 12,900 3,900 

10 ก.ย. 59 - 12 ก.ย. 59 * 12,900 12,900 12,900 3,900 

16 ก.ย. 59 - 18 ก.ย. 59 * 12,900 12,900 12,900 3,900 

17 ก.ย. 59 - 19 ก.ย. 59 * 12,900 12,900 12,900 3,900 

23 ก.ย. 59 - 25 ก.ย. 59 * 12,900 12,900 12,900 3,900 

24 ก.ย. 59 - 26 ก.ย. 59 * 12,900 12,900 12,900 3,900 

เดอืน  ตลุาคม 

01 ต.ค. 59 - 03 ต.ค. 59  13,900 13,900 13,900 3,900 

06 ต.ค. 59 - 08 ต.ค. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 

07 ต.ค. 59 - 09 ต.ค. 59  13,900 13,900 13,900 3,900 

08 ต.ค. 59 - 10 ต.ค. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 

13 ต.ค. 59 - 15 ต.ค. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 

14 ต.ค. 59 - 16 ต.ค. 59  13,900 13,900 13,900 3,900 

15 ต.ค. 59 - 17 ต.ค. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 

16 ต.ค. 59 - 18 ต.ค. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 

20 ต.ค. 59 - 22 ต.ค. 59  13,900 13,900 13,900 3,900 

27 ต.ค. 59 - 29 ต.ค. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 

28 ต.ค. 59 - 30 ต.ค. 59  13,900 13,900 13,900 3,900 

29 ต.ค. 59 - 31 ต.ค. 59  13,900 13,900 13,900 3,900 

เดอืน  พฤศจกิายน 

04 พ.ย. 59 - 06 พ.ย. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 

05 พ.ย. 59 - 07 พ.ย. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 

11 พ.ย. 59 - 13 พ.ย. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 

12 พ.ย. 59 - 14 พ.ย. 59  13,900 13,900 13,900 3,900 

18 พ.ย. 59 - 20 พ.ย. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 

19 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 

 
หมายเหต ุ

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลาและวันเดนิทางได ้บางกรณีที่
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นแปลงวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (ส าเนาหนา้พาสปอรต์) ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืคา่ทัวร์

สว่นทีเ่หลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
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 บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบหากทา่นไมด่ าเนนิสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหบ้รษัิทในการออกต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีทีอ่อก
ต๋ัวเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกลุผดิ) 

 หลังจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ าและคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 7 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทจะ
จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทัวรใ์ชต๋ั้วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุ
เทา่นัน้ 

 บรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จั้กกัน กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจ่ายคา่พักเดีย่ว
เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 
 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยูก่ับมาตราฐานของโรงแรม สว่นหอ้ง TRP 

ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 กรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง จะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ตอ่ทา่น และจะตอ้งแจง้ลว่ง 7 วนั กอ่นการเดนิทาง

เทา่นัน้ 

 ลกูคา้ทกุทา่น การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเก็บเพือ่
เป็นสนิน ้าใจกบัผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ รบกวนทกุทา่นเตรยีมเงนิ (มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง) 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับคณะ 
• คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แข่งขันกฬีา หรือกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทัวร ์
• คา่อตัราเขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ  
• มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหต ุ**ในกรณีลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลมุในเรือ่งสขุภาพ ทา่นสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษัิทฯ** อตัราเบีย้ประกนัเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยูร่ะยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม คอื 500 บาท  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด น ากระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่งบนิไดท้า่นละ 1 ใบ 

ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3) 

ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5) สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้ทาง
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บรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของ
หนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 

เง ื่อนไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ใน
กรณีนี้ ทางบรษัิท ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมดโดยหกัคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี  หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น สดุวสิัย จนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ
โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม
เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯ 
โดยบรษัิทจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทาง
บรษัิทไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นไดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ 
อันสบืเนื่องมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงด
ออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

5. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง
ทางบรษัิท จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

เง ื่อนไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 5,000 บาท 
 ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มฉิะนั้นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง โดย

อตัโนมัต ิ
 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 11 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 8,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทัวร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท า

การลื่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ และทีพั่กทา่น 6,000 บาท 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อคา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรือลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ที่
เกดิขึน้เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ 

 


