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โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบนินกแอร ์

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวดัไจค้ะวาย-เจดียช์เวมอดอร-์พระราชวงับเุรงนอง-คิมปูนแคม้ป์-พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
                 (รวมรถขึนพระธาต)ุ(-/กลางวนั/เยน็) 

04.30น. พรอ้มกนัทสีนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชนั 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบินนกแอร ์ ประตู 6 
Nok Air (DD)โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.30น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเทียวบนิ DD 4230 
07.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ 

Nok Air (DD)โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน(เวลาทอ้งถนิทเีมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครงึชวัโมง) จากนนั 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซงึในอดตีเป็นเมอืงหลวงทเีก่าแก่ทสุีดของเมอืงมอญโบราณทยีงิใหญ่ 

และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45ชม. 
จากนนั  นาํท่านตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ทีวดัไจค้ะวาย สถานททีมีพีระภกิษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจาํนวนมาก

ท่านสามารถนําสมดุ ปากกา ดินสอไปบริจาคทวีดัแห่งนีได ้

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ กุง้แม่นําเผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั ** 
หลงัอาหารนาํท่านเขา้ชมพระธาตุทตีงัอยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสงิ

ศกัดสิทิธขิองพม่า เจดียช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตุมเุตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้ นาํท่าน

นมสัการ ยอดเจดยีห์กัซงึชาวมอญและชาวพม่าเชอืกนัว่าเป็นจดุทศีกัดสิทิธมิาก ซงึเจดียนี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย 

เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคนี์เป็นศิลปะทผีสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดียสู์ง377 ฟุต 

สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีุดอธิษฐานทศีกัดิสทิธิอยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ทตีกลงมาเมอืปี พ.ศ. 2473 ดว้ยนาํหนกั

ทมีหาศาล ตกลงมายงัพนืลา่งแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดมิและไมแ่ตก 
กระจายออกไป เป็นทรีาํลอืถงึความศกัด-ิสทิธโ์ดยแท ้และสถานทแีห่งนียงัเป็นสถานทที ี
พระเจา้หงสาลนิดาํ ใชเ้ป็นทเีจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพอืทดสอบ 
ความกลา้หาญก่อนขนึครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณจุดอธิษฐานอนัศกัดิสทิธิ และ 
สามารถนําธูปไปคาํกบัยอดของเจดียอ์งคท์หีกัลงมาเพอืเป็นสริมิงคลซงึเปรียบเหมือนดงั 
คาํจุนชีวติใหเ้จริญรุ่งเรืองยงิขึนไป 

จากนนั นาํท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผึ์ง(KanbawzaThardi Palace)ซึงเพงิเริมขดุคน้และบูรณปฏิสงัขรณ์เมอืปี 

พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัทยีงัหลงเหลอือยู่ ทาํใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนีเป็นทปีระทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่าน

ผูท้ไีดร้บัคาํสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสบิทิศ และเป็นทปีระทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครงั

ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมือตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งนีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทาง

ประวตัศิาสตร ์และถกูสรา้งจาํลองพระราชวงัและตาํหนกัต่างๆ ขนึมาใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดาร  
บ่าย  นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญ 

ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ทขีา้มผ่านชมแม่นําสะโตงสถานทสีาํคญัทางประวตัิศาสตร ์ซงึใน

อดีตขณะท2ี สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซงึนาํทพัโดยสุ

รกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทนัที

ริมฝงัแมน่าํสะโตง ในขณะ ทฝ่ีายไทยไดข้า้มแมน่าํไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ได ้

มกีารปะทะกนัทรีิมฝงัแมน่าํสะโตงสมเดจ็พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คืบยงิถกูสุรกรร 
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มาแม่ทพัหนา้พม่าเสยีชีวติบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสยี จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนทีใชย้ิงสุรกรรมา

ตายบนคอชา้งนีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่นาํสะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธ 
อนัเป็นเครอืงราชูปโภคยงัปรากฏอยู่จนถงึทุกวนันี จากนนันาํท่านเดินทางสู่ พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึ คมิปนูแคม้ป์ เพอืทาํการเปลยีนเป็นรถทอ้งถนิเป็นรถ 
บรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจาํเสน้ทางชนิดเดียวทเีราจะสามารถขนึพระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลา 
เดนิทางสกัพกั เพอืเดนิทางสู่ยอดเขา พกัท ีKyaikhto, Mountain Top , YoyolaeHotel  

หรือ Golden Rock Hotelเชิญทกุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัจากนนั นาํชม เจดียไ์จท้โียหรอื  
พระธาตอุนิทรแ์ขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า กอ้นหนิทอง อยู่สูงจาก 
ระดบันาํทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพยีง 5.5 เมตรตงัอยู่บนกอ้นหนิกลมๆ  
ทตีงัอยู่บนยอดเขาอย่างหมนิเหม ่แต่ชาวพมา่มกัยนืกรานว่าไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด ิ
สทิธิทบีรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมทาํใหห้นิกอ้นนีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาํปีเกิด

ของชาวลา้นนาพระธาตุอินทรแ์ขวนนีใหถ้อืเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชอืว่าถา้

ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอนิทรแ์ขวนนีครบ3 ครงัผูน้นัจะมแีต่ความสุขความเจริญพรอ้มทงัขอสงิใดก็จะไดส้มดงัปรารถนาทุก

ประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไปเพือปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วน

สุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบรุุษเขา้ไปปิดแทนได)้ 

คาํ  บริการอาหารคาํ  ณ หอ้งอาหารในโรงแรมจากนนัท่านสามารถขนึไปนมสัการหรอืนงัสมาธิทพีระเจดยีไ์ดต้ลอดทงัคืนแต่ 
ประตูเหลก็ทเีปิดสาํหรบัสุภาพบุรุษ จะเปิดถงึเวลา 22.00น.  ควรเตรียมเสอืกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรอง

นงัเนืองจากบริเวณพนืทนีนัมคีวามเยน็มาก 
หมายเหต ุ: ยกเวน้โรงแรมทพีกั Golden Rock Hotel จะขึนอนิแขวนไดแ้ค่ครงัเดียวค่ะ 

วนัทีสอง พระธาตอุนิทรแ์ขวน-เจดียไ์จปุ้่ น-พระนอนชเวตาเลียว-พระบรมรูปพระสุพรรณกลัยา-พระพทุธไสยาสน์เจาทตัย-ีพระ

มหาเจดียช์เวดากอง- (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

05.00 น.       อรุณสวสัดยิามเชา้ อสิระตามอธัยาศยั สาํหรบัผูท้ตีอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนีไม่ไดบ้งัคบันะคะ สาํหรบัอาหาร

ทจีะใสบ่าตรสามารถซอืไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จาํหน่าย ราคาอาหาร 
  ประมาณ 3,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทยีน ประมาณ 300–500 จา๊ต ทาํบญุตามอธัยาศยั  
06.30น.    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.30 น.      นาํท่านอาํลาทพีกั ออกเดนิทางกลบั เปลยีนนังรถถงึคิมปนุแคม้ป์ เปลยีนเป็นรถโคช้ปรบั อากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวด ี 
  จากนนั นาํชมเจดียไ์จปุ๊่ น(Kyaik Pun Buddha)สรา้งในปี 1476 มพีระพทุธรูปปางประทบันงัโดยรอบ

ทงั 4ทศิ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิ

เหนือ) กบัพระพทุธเจา้ในอดตี สามพระองคคื์อ พระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก)เลา่กนัว่า 
 สรา้งขนึโดยสตรีสพีนีอ้งทมีพีทุธศรทัธาสูงส่งและต่างใหส้ตัยส์าบานว่าจะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้วัชีวติ ต่อมา 1 

ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ราํลอืกนัว่าทาํใหพ้ระพทุธรูปองคน์นัเกิดรอยรา้วขนึทนัท ี 
เทยีงบริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพเิศษ กุง้แม่นําเผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั ** 
บ่าย    นมสัการพระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha)กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนททีมีพีทุธลกัษณะท ี
  สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซงึเป็นทเีคารพนบัถอืของชาวพมา่ทวัประเทศและเป็นพระนอนทงีดงามทสุีดของ 
  พมา่องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถงึแมจ้ะไมใ่หญ่เท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัจทียี่างกุง้ แต่กง็ามกว่าโดยพระบาทจะวาง 

เหลอืมพระบาท เป็นลกัษณะทไีมเ่หมอืนกบัพระนอนของไทยนาํท่านเดินทางเขา้สู่เมอืงย่างกุง้ 
ระหวา่งทาง  นําท่านแวะสกัการะ สถปูพระสุพรรณกลัยา ณ วดัไจ่กะเลาะ วดัแห่งนีเชือกนัว่าเป็นสถานที 
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  ทเีกบ็อฐัขิองพระสุพรรณกลัยา โดยมีซุม้รูปปนัของพระนางเป็นรูปสกัการะดว้ยเรอืงราว

  ของพระนางไดเ้ลอืนหายไปตามกาลเวลานับ 

  ปล่อยดวงวญิญาณพระสุพรรณกลัยาและเหล่านายทหารไทยทถีกูจอ

  กรุงครงัทสีอง (เชิญร่วมระลกึถงึวรีกรรมและความเสยีสละของบรรพกษตัรีและนักรบไทยที

  เสยีสละพระองคเ์ป็นตวัประกนัเพอืความสงบสุขของบา้นเมือง ร่วมสวดมนตอ์ทุศิกศุลให ้

  ดวงวญิญาณบรรพบุรุษไทยในอดีต

จากนนั   สกัการะพระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี 

ยาว 55ฟตุ สูง 16ฟตุซงึเป็นพระทมีคีวามพระทมีคีวามสวยทสุีดมขีนตาทงีดงามพระบาทมภีาพมงคล 

เยน็ นาํท่านชมและนมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง

สองพนัหา้รอ้ยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกิง ชอืเดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดียท์ใีหญ่ทสุีดในพม่า

ลานอธิฐาน จุดทีบุเรงนองมาขอพรกอ่นออกรบท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพอืขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ 

ลานอธิษฐานเพอืเสริมสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากนีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกดิประดิษฐานทงัแปด

ทิศรวม 8องคห์ากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงนําพระประจาํวนัเกดิตน จะเป็นสริิมงคล

แกชี่วติพระเจดยีนี์ไดร้บัการบูรณะและต่อเตมิโดยกษตัริยห์ลายรชักาลองคเ์จดียห่์อหุม้

ดว้ยแผ่นทองคาํทงัหมดนาํหนกัยสีบิสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระ

พทุธเจา้จาํนวนแปดเสน้และเครอืงอฐัะบริขารของพระพทุธเจา้องคก่์อนทงัสามพระองค์

บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมเีพชรขนาดใหญ่

ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความ

งานศิลปะและสถาปตัยกรรมทุกชนิทรีวมกนัขนึเป็นส่วนหนึงของพทุธเจดียล์ว้นมตีาํนานและภูมหิลงัความเป็นมาทงัสนิชมระฆงั

ใบใหญ่ทอีงักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลดัตกแม่นาํย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกู ้

แขวนไวท้เีดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความสามคัคีซงึชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆงัศกัดสิทิธิใหต้ีระฆงั 

กจ็ะไดด้งัตอ้งการชมแสงของอญัมณีทปีระดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้หน็แสงสี

นาํเงนิ, สสีม้, สแีดงเป็นตน้ 

วนัทามิอตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ

ปฐมงักกสุนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะติทตุิยงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตุโย

ธสัสะติตติยงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตุโยธสัสะติ

อหงัวนัทามิตุระโตอหงัวนัทามิธาตโุยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสริะสา

  *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้แีปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ

19.00น.  บริการอาหารคาํณภตัตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์

**นําท่านเขา้สูท่พีกั โรงแรมหรูหราระดบั 
โรงแรมระดบั 4 

 
 
 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์
สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื 

ทเีกบ็อฐัขิองพระสุพรรณกลัยา โดยมีซุม้รูปปนัของพระนางเป็นรูปสกัการะดว้ยเรอืงราว 
ของพระนางไดเ้ลอืนหายไปตามกาลเวลานับ 400 ปี เชือกนัว่าหลวงปู่โง่น ไดม้าทาํพธิีปลด

ปล่อยดวงวญิญาณพระสุพรรณกลัยาและเหล่านายทหารไทยทถีกูจองจาํตงัแต่ครงัเสยี 
เชิญร่วมระลกึถงึวรีกรรมและความเสยีสละของบรรพกษตัรแีละนักรบไทยที

เสยีสละพระองคเ์ป็นตวัประกนัเพอืความสงบสุขของบา้นเมือง ร่วมสวดมนตอ์ทุศิกศุลให ้

ดวงวญิญาณบรรพบุรุษไทยในอดีต 
พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวาน

ฟตุซงึเป็นพระทมีคีวามพระทมีคีวามสวยทสุีดมขีนตาทงีดงามพระบาทมภีาพมงคล 

พระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมื

เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกงิ ชอืเดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดียท์ใีหญ่ทสุีดในพม่า

ลานอธิฐาน จุดทีบุเรงนองมาขอพรกอ่นออกรบท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพอืขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ 

ฐานเพอืเสริมสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากนีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกดิประดิษฐานทงัแปด

องคห์ากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงนําพระประจาํวนัเกดิตน จะเป็นสริิมงคล 
พระเจดยีนี์ไดร้บัการบูรณะและต่อเตมิโดยกษตัริยห์ลายรชักาลองคเ์จดียห่์อหุม้ 

ดว้ยแผ่นทองคาํทงัหมดนาํหนกัยสีบิสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระ 
พทุธเจา้จาํนวนแปดเสน้และเครอืงอฐัะบริขารของพระพทุธเจา้องคก่์อนทงัสามพระองค ์
บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมเีพชรขนาดใหญ่ 
ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารสทีศิซงึทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชนัๆ

งานศิลปะและสถาปตัยกรรมทุกชนิทรีวมกนัขนึเป็นส่วนหนึงของพทุธเจดียล์ว้นมตีาํนานและภูมหิลงัความเป็นมาทงัสนิชมระฆงั

ใบใหญ่ทอีงักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลดัตกแม่นาํย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขนึภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้นึมา

แขวนไวท้เีดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความสามคัคีซงึชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆงัศกัดสิทิธิใหต้ีระฆงั 

กจ็ะไดด้งัตอ้งการชมแสงของอญัมณีทปีระดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้หน็แสงสี

คําไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 
วนัทามิอตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

ปฐมงักกสุนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะติทตุิยงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตุโย

ธสัสะติตติยงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตุโยธสัสะติ

อหงัวนัทามิตุระโตอหงัวนัทามิธาตโุยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสริะสา 
อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้แีปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ *** 
ภตัตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต ์อร่อยเต็มอมิกบัชาชูชิ สุกหีมอ้ไฟและซูชิ ขา้วปนัสารพดัหนา้ในเครือโออชิิ

นําท่านเขา้สูท่พีกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวทเีขา้ร่วมโปรโมชนั โดยทางทวัรจ์ะเป็นผูจ้ดัลงเลือกพกัโรงแรม
4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+

องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี 
สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว

 
เชือกนัว่าหลวงปู่โง่น ไดม้าทาํพธิีปลด 

 
เชิญร่วมระลกึถงึวรีกรรมและความเสยีสละของบรรพกษตัรแีละนักรบไทยท ี

เสยีสละพระองคเ์ป็นตวัประกนัเพอืความสงบสุขของบา้นเมือง ร่วมสวดมนตอ์ทุศิกศุลให ้

หรือ พระนอนตาหวานนมสัการพระพทุธรูปนอนทมีีความ

ฟตุซงึเป็นพระทมีคีวามพระทมีคีวามสวยทสุีดมขีนตาทงีดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 
พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่า

เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกงิ ชอืเดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดียท์ใีหญ่ทสุีดในพม่าสถานทีแห่งนีมี 

ลานอธิฐาน จุดทีบุเรงนองมาขอพรกอ่นออกรบท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพอืขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ 

ฐานเพอืเสริมสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากนีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกดิประดิษฐานทงัแปด 
 

 

งามของวิหารสทีศิซงึทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชนัๆ

งานศิลปะและสถาปตัยกรรมทุกชนิทรีวมกนัขนึเป็นส่วนหนึงของพทุธเจดียล์ว้นมตีาํนานและภูมหิลงัความเป็นมาทงัสนิชมระฆงั

เท่าไหร่ก็ไม่ขนึภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้นึมา

แขวนไวท้เีดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความสามคัคีซงึชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆงัศกัดสิทิธิใหต้ีระฆงั 3ครงัแลว้อธิษฐานขออะไร

กจ็ะไดด้งัตอ้งการชมแสงของอญัมณีทปีระดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้หน็แสงสต่ีางกนัออกไปเช่นสีเหลอืง, สี

 
ปฐมงักกสุนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะติทตุิยงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตุโย 

ธสัสะติตติยงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตุโยธสัสะต ิ

 
อร่อยเต็มอมิกบัชาชูชิ สุกหีมอ้ไฟและซูชิ ขา้วปนัสารพดัหนา้ในเครือโออชิิ 

วรจ์ะเป็นผูจ้ดัลงเลือกพกัโรงแรมเท่านนั** 
BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+ 

 ศุกร ์ เสาร ์
หนูหางยาว หนูหางสนั พญานาค 
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หรอื** JASMINE PALACE HOTEL YANGON 

 

 

 

 

หรอื โรงแรมระดบั 

 

 
 
 

 

 
**ทพีกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว

วนัทีสาม ยา่งกุง้-สเิรียม-เจดียเ์ยเลพญา

 (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนนั นาํท่านเดินทางสู่ เมืองสเิรียม(Thanlyin)

แปลกตาของเมอืง ซงึเมอืงนีเคยเป็นเมอืงท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตงัแต่ในสมยั นายพลฟิลปิเดอบริโต ย ีนิโคเต จนมา

สนิสุดเมอืปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะเห็

ซากกาํแพงสไตล ์ลูซติา เนียนบาโรก

ทเีชอืมต่อกบัแมน่าํอริะวดี นาํท่านนงัเรอื ชม 

Pagoda)พระปางมารวชิยัอนังดงามบนเกาะกลางนาํอายุนบัพนัปี เป็นทสีกัการะของชาว

สเิรียม เกาะนีไมว่า่นาํจะขนึสกัเท่าไหร่ก็ไมม่วีนันาํท่วมได ้ทบีริเวณท่าเทยีบเรือบนเกาะ 

นําท่านไหวส้กัการะเพอืขอพรพระจกบาตรหรือพระอปุคุปทเีป็นทนีับถอืของชาวพม่า

สามารถซอือาหารเลยีงปลาดุกตวั ขนาดใหญ่นับรอ้ยๆ ตวัทวี่ายวนเวยีนใหเ้หน็ครีบหลงั

ทโีผล่เหนือผิวนํา จากนนันาํท่านเดินทางกลบัย่างกุง้

เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

จากนนั  นาํท่านเดินทางสู่ วดับารมี ใหส้กัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ทเีชอืว่ายงัมชีีวติอยู่จริง ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุนีเมอืนาํมาวาง

บนมอื จะสามารถเคลอืนไหวไดอ้ีกทงัวดันียงัไดช้อืว่าเป็นทเีก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตุไวม้ากทสุีดดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโม

คาลา  พระสารีบตุร และองคพ์ระอรหนัตต่์า

 ทาวนส์รา้งโดยทหารพนันายเพอืบรรจพุระบรมธาตุทพีระสงฆอ์นิเดยี 

ก่อน ในปี 2486เจดยีแ์ห่งนีถกูระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคาํบรรจุ

พระเกศาธาตุและพระบรมธาตอุกี 

ดนิเผาภาษาบาล ีและตวัหนงัสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ปีระดบัดว้ย

** JASMINE PALACE HOTEL YANGON ระดบั 4 ดาว **

 
 

 
โรงแรมระดบั 4 ดาว  SKY STAR HOTEL 4 STAR 

ดาวทเีขา้ร่วมโปรโมชนั โดยทางทวัรจ์ะเป็นผูจ้ดัลงเลอืกพกัโรงแรม

เจดียเ์ยเลพญา-วดับารม-ีเจดียโ์บตะทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอ๊ต

บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
(Thanlyin) ซงึอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45กิโลเมตรเมอืเดินทางถงึสเิรียม ชมความสวยงาม

แปลกตาของเมอืง ซงึเมอืงนีเคยเป็นเมอืงท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตงัแต่ในสมยั นายพลฟิลปิเดอบริโต ย ีนิโคเต จนมา

ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะเหน็เศษ 
ซากกาํแพงสไตล ์ลูซติา เนียนบาโรก(Lusitanian Baroque ) ตงัอยู่ริมฝงัแมน่าํย่างกุง้ 
ทเีชอืมต่อกบัแมน่าํอริะวดี นาํท่านนงัเรอื ชม พระเจดียเ์ยเลพญา (Kyaik HwawWun

พระปางมารวชิยัอนังดงามบนเกาะกลางนาํอายุนบัพนัปี เป็นทสีกัการะของชาว 
นีไมว่า่นาํจะขนึสกัเท่าไหร่ก็ไมม่วีนันาํท่วมได ้ทบีริเวณท่าเทยีบเรือบนเกาะ  

นําท่านไหวส้กัการะเพอืขอพรพระจกบาตรหรือพระอปุคุปทเีป็นทนีับถอืของชาวพม่า 
สามารถซอือาหารเลยีงปลาดุกตวั ขนาดใหญ่นับรอ้ยๆ ตวัทวี่ายวนเวยีนใหเ้หน็ครีบหลงั 

จากนนันาํท่านเดินทางกลบัย่างกุง้ 
บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ เป็ดปกักงิ+สลดักุง้มงักร** 

ใหส้กัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ทเีชอืว่ายงัมชีีวติอยู่จริง ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุนีเมอืนาํมาวาง

บนมอื จะสามารถเคลอืนไหวไดอ้ีกทงัวดันียงัไดช้อืว่าเป็นทเีก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตุไวม้ากทสุีดดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโม

คาลา  พระสารีบตุร และองคพ์ระอรหนัตต่์าง ๆพรอ้มรบัพระธาตเุพอืนํากลบัไปบูชาเพอืความเป็นสริมิงคลฟรี

สรา้งโดยทหารพนันายเพอืบรรจพุระบรมธาตุทพีระสงฆอ์นิเดยี 8รูป ไดน้าํมาเมอื 2,000

เจดยีแ์ห่งนีถกูระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคาํบรรจุ

พระเกศาธาตุและพระบรมธาตอุกี 2องค ์และพบพระพทุธรูปทอง เงนิ สาํริด 700องค ์และจารึก

ดนิเผาภาษาบาล ีและตวัหนงัสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ปีระดบัดว้ย

** 

วรจ์ะเป็นผูจ้ดัลงเลอืกพกัโรงแรมเท่านนั** 

ตลาดสกอ๊ต-กรุงเทพฯ                                                                       

กิโลเมตรเมอืเดินทางถงึสเิรียม ชมความสวยงาม

แปลกตาของเมอืง ซงึเมอืงนีเคยเป็นเมอืงท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตงัแต่ในสมยั นายพลฟิลปิเดอบริโต ย ีนิโคเต จนมา

 
Wun 

 

 

ใหส้กัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ทเีชอืว่ายงัมชีีวติอยู่จริง ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุนีเมอืนาํมาวาง

บนมอื จะสามารถเคลอืนไหวไดอ้ีกทงัวดันียงัไดช้อืว่าเป็นทเีก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตุไวม้ากทสุีดดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโม

พรอ้มรบัพระธาตเุพอืนํากลบัไปบูชาเพอืความเป็นสริมิงคลฟร!ี!ชมเจดียโ์บตา 
2,000ปี 

เจดยีแ์ห่งนีถกูระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคาํบรรจ ุ
องค ์และจารึก 

ดนิเผาภาษาบาล ีและตวัหนงัสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ปีระดบัดว้ย 
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กระเบอืงสสีนังดงาม และมมีมุสาํหรบัฝึกสมาธิหลายจดุในองคพ์ระเจดยีจ์ากนนันาํท่านขอพร  
นัตโบโบยีหรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดสิทิธขิองชาวพมา่และชาวไทยวธิีการสกัการะรูปปนัเทพ 
ทนัใจ (นัตโบโบย)ีเพอืขอสงิใดแลว้สมตามความปราถนาก ็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะ 
พรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้นืๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนันกใ็หเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า 
 บาทหรือจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะนําใหเ้อาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่มือของนัต 
โบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเกบ็รกัษาไวจ้ากนันกเ็อาหนา้ผากไปแตะกบั 
นิวชีของนัตโบโบยแีค่นีท่านกจ็ะสมตามความปรารถนาทขีอไวจ้ากนันนําท่านขา้มฝงัไปอกีฟากหนึง 
ของถนน เพอืสกัการะ เทพกระซิบซงึมนีามว่า“อะมาดอวเ์มียะ”ตามตาํนานกลา่วว่า นางเป็นธิดา 
ของพญานาค ทเีกิดศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศีล ไมย่อมกนิเนือสตัวจ์นเมอืสนิชวีติไป 
กลายเป็นนตัซงึชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึงการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ  
หา้มคนอนืไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคนี์กนัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ย 
นํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไมจ้ากนนั นาํท่านเทยีวชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสกอ๊ต

(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพมา่ สรา้งขนึโดยชาวสกอ๊ตในสมยัทยีงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคาร

เรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ทจีาํหน่ายในตลาดแห่งนีมีหลากหลายชนิด เช่น เครืองเงนิ ทีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่า

ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสอืผา้สาํเรจ็รูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซือสนิคา้หรืออญัมณีทีมีราคาสูง

ควรขอใบเสรจ็รบัเงนิดว้ย ทกุครงั เนืองจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) 
สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบินนานาชาตมิิงกาลาดง 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูกว๋ยเตยีวเลศิรสหรืออาหารจานด่วน สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบินนานาชาตมิิงกาลาดง 
21.00น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร ์เทยีวบนิท ี DD 4239 

22.45 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
........................................................................................ 

** รายการขึนพระธาตอุนิแขวนทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิในการสลบัวนัขึนตามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้่านทราบ 
ลว่งหนา้ เนืองจากปจัจุบนัมีนักท่องเทียวเดินทางขึนเป็นจาํนวนมาก และดว้ยโรงแรมมีจาํนวนจาํกดั ทําใหห้อ้งพกั 

ไม่เพยีงพอต่อการรองรบันักท่องเทยีว ในกรณีหอ้งคืนแรกเต็ม ทางผูจ้ดัจะสลบัขึนเป็นวนัทีสองแทน ค่ะ ** 
อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ สเิรียม อนิทรแ์ขวน บิน DD 
BEST WESTERN or JASMINE Or SKY STAR HOTEL 4* 

เรมิเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

10 พ.ย.60 12 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

11 พ.ย.60 13 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

17 พ.ย.60 19 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

18 พ.ย.60 20 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

24 พ.ย.60 26 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

25 พ.ย.60 27 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 
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1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

2 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

9 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 3,000 

15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

16 ธ.ค.60 18 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

22 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

23 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

29 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 35 15,900 15,500 14,900 3,000 

30 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 35 16,900 16,500 15,900 3,000 

31 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 35 15,900 15,500 14,900 3,000 

5 ม.ค.61 7 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

6 ม.ค.61 8 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

12 ม.ค.61 14 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

13 ม.ค.61 15 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

19 ม.ค.61 21 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

20 ม.ค.61 22 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

26 ม.ค.61 28 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

27 ม.ค.61 29 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

2 ก.พ.61 4 ก.พ.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

3 ก.พ.61 5 ก.พ.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

9 ก.พ.61 11 ก.พ.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

10 ก.พ.61 12 ก.พ.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

16 ก.พ.61 18 ก.พ.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

17 ก.พ.61 19 ก.พ.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

23 ก.พ.61 25 ก.พ.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

24 ก.พ.61 26 ก.พ.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

2 มี.ค.61 4 มี.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,000 
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3 มี.ค.61 5 มี.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

9 มี.ค.61 11 มี.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

10 มี.ค.61 12 มี.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

17 มี.ค.61 19 มี.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตวัเครอืงบินชนัทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวั 
- ทพีกัโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมือหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทท่ีองเทยีวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทยีวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขึนกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
- ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 
- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครอืงดืมทีสงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 
- ค่าทิปไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

**ขณะนีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาตแิละจะมีสทิธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึงเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซงึจะมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัท ี11 สงิหาคม 

2558 ทงันี หากมีการเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซ่ีาเขา้ออกปกติอกีทางทวัรจ์ะตอ้งเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพมิอกีท่านละ 1,000 บาท** 

 
เงอืนไขการสาํรองทนีัง 
1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นทเีหลอืชําระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ย 
กว่า15 วนั มิฉะนันถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลิก 2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 
       วนัหยดุนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธกิารคืนเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงอืนไขใดๆทงัสนิ 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํทงัหมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 
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3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลอืนการ 
       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทไีม่สามารถยกเลิกหรือเลอืนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 
       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธใินการคืนเงนิทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทงัหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 
       จาํนวนทบีริษทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอนืทเีดินทางในคณะ 
        เดียวกนั บริษทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 
 

รายละเอยีดเพมิเติม 
- บริษทัฯมีสทิธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิส

ธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หน้าทกีรมแรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัทฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทีเกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการท่องเทยีว

(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตสุุดวิสยั ซึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทุกอย่างทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอบุตัเิหตุทเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

หรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบิน 
- กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอ

สงวนสทิธิทจีะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทงัสนิ 
- ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลยีนชือได ้
- เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
- กรุป๊ทเีดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทตีอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 


