
 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 16505  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RGN002A  : ยา่งกุ้ง หงสาวด ีพระธาตุอนิทร ์3วัน 2คนื 
 

สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิส์ิทธิสู์งสุดแหง่พม่า : เจดยีช์เวดากอง: พระธาตุมุเตา : พระธาตุอินทรแ์ขวน 
 

 พระนอนตาหวาน : เทพทนัใจ เจดียโ์บตาทอง : ตลาดสก๊อต : มหาเจดียช์เวดากอง : พระธาตมุเุตา : เจดียไ์จปุ้่ น 
(พระนั่ง 4 ทิศ) : พระราชวงับเุรงนอง : พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลียว : พระธาตอุินทรแ์ขวน  
 อิ่มอรอ่ยกบัเมนพูเิศษ !!  เป็ดปักก่ิงย่างชัน้ดี // สลดักุง้มงักร รสเด็ด // กุง้แม่น า้ย่าง   พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 



รายการทวัร์ 

วนัท่ี รายการ เชา้ เที่ยง เย็น โรงแรมที่พกั 

1 
กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) – ยา่งกุง้ – พระนอนตาหวาน  – เจดยีโ์บตาทาวน ์– 

เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – สก๊อตมารเ์ก็ต – พระมหาเจดยีช์เวดากอง 
   

ระดบั 5 ดาว 

หรอืเทียบเทา่ 

2 
ยา่งกุง้ – หงสาวด ี– เจดียไ์จปุ้่ น – เจดียช์เวมอดอร ์– พระราชวงับเุรงนอง – 

นั่งกระเชา้ – พระธาตอุินทรแ์ขวน 
   

ระดบั 5 ดาว 

หรอืเทียบเทา่ 

3 
พระธาตอุินทรแ์ขวน – หงสาวด ี– พระนอนชเวตาเลยีว – 

ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ 
   ---- 

ก าหนดการเดนิทาง       เดก็ต้องอายุต ่ากว่า 12 ปีจึงใช้ราคาเดก็ 

 
 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกั2ทา่น 

ทา่นละ 

ราคาเด็กเสรมิเตียง 
พกัผูใ้หญ่ 2ทา่น+1เด็ก 

ทา่นละ 

ราคาเด็กไมเ่สรมิเตียง 
พกัผูใ้หญ่2ทา่น+1เด็ก 

ทา่นละ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ทา่นละ 

21-23 // 24-26 พฤศจิกายน 2562  12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 5,000 บาท 

05-07  ธันวาคม 2562  12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 5,000 บาท 
12-14 // 15-17 ธนัวาคม 2562  12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 5,000 บาท 
19-21 // 22-24 ธนัวาคม 2562  12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 5,000 บาท 

31 ธันวา 62 – 02 มกรา 2563  12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 5,000 บาท 

02-04 // 05-07 มกราคม 2563  12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 5,000 บาท 

09-11//12-14 มกราคม 2563  12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 5,000 บาท 

16-18//19-21 มกราคม 2563   12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 5,000 บาท 

23-25//26-28 มกราคม 2563  12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 5,000 บาท 

30 มกรา–01 กมุภา//02-04 กมุภา 63  12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 5,000 บาท 

06-08 // 09-11 กมุภาพนัธ ์63  12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 5,000 บาท 

13-15 // 16-18 กมุภาพนัธ ์63  12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 5,000 บาท 

20-22 // 23-25 กมุภาพนัธ ์63  12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 5,000 บาท 

27-29 กมุภา // 01-03 มีนาคม 63  12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 5,000 บาท 

05-07// 08-10 มีนาคม 63  12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 5,000 บาท 

12-14 // 15-17 มีนาคม 2563  12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 5,000 บาท 

19-21 // 22-24 มีนาคม 2563  12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 5,000 บาท 

26-28 // 29-31 มีนาคม 2563  12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 5,000 บาท 



วนัแรก       กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) – ย่างกุง้ – พระนอนตาหวาน – เจดียโ์บตะทาวน ์– เทพทนัใจ – ตลาดสก๊อต – 
พระมหาเจดียช์เวดากอง 

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้า

หมายเลข 7 สายการบินเมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน (N)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ
คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่น ในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระและท่ีนั่งก่อนออกเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
10.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองย่างกุ้ง โดยเท่ียวบนิ 8M336  

**มีอาหารวา่งบรกิารพรอ้มเครื่องด่ืม** 
11.25 น. เดนิทางถึงสนามบินมิงกาลาดง  
 สนามบนิยา่งกุง้ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของตวัเมืองยา่งกุง้ 15 กิโลเมตร   
(เวลาทอ้งถ่ินท่ีพมา่ชา้กว่าไทยครึง่ชั่วโมง) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง และศลุกากรแลว้ น าทา่นเดินทางสูต่วัเมืองยา่งกุง้โดย
รถโคช้ปรบัอากาศ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เท่ียง   บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 1) เมนเูป็ดปักก่ิง+สลดักุง้มงักร 
 พระพุทธไสยาสนเ์จ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน  
เป็นพระนอนปางพทุธไสยาสนอ์งคใ์หญ่ มีความยาวกวา่ 70 เมตร สรา้งขึน้เม่ือปี 
พ.ศ.2442 และแลว้เสรจ็สมบรูณใ์นปี พ.ศ.2450 โดยเศรษฐีพมา่นามวา่  
“โบตา” และไดร้บัการบรูณะสรา้งใหม ่ขึน้ในปี พ.ศ.2493 เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายจากสภาพอากาศ  วดัพระตาหวาน ตัง้อยูอ่ยู่ในตวัเมืองยา่งกุง้ คนไทย

http://bit.ly/2NMk5YE


สว่นใหญ่รูจ้กัในช่ือ พระนอนตาหวาน เพราะนอกจากดวงตาท่ีสวยงามแลว้  
ยงัมีขนตาท่ีงอนงาม สว่นลกูนยันต์า ท าดว้ยแกว้ท่ีสั่งผลิตเป็นพิเศษจากประเทศญ่ีปุ่ น ท าใหม้องดแูลว้เหมือนมีชีวิตราวกบัมีน า้
หลอ่เลีย้งอยูภ่ายใน ใตพ้ระบาทท่ีวางไวไ้มเ่สมอกนันัน้มีการวาดลวดลายสวยงามวา่ดว้ยสิ่งท่ีเป็นมงคล ประกอบดว้ย ธรรมจกัร 
มงคล 108 ประการ ทีแสดงโลกทัง้ 3 คือเครื่องหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก เครื่องหมาย 21 ประการ แสดงถึงสตัวโ์ลก 
และเครื่องหมาย 28 ประการ แสดงถึงสงัขารโลกและยงัมีเครื่องหมายพระเจา้จกัรพรรดริวมอยูใ่นนัน้ดว้ย 
 เจดยีโ์บตาทาวน ์// เจดียโ์บตาทาวน ์แปลวา่ ทหาร 1,000 นาย โดยมีความเช่ือเลา่ตอ่ๆกนัมาว่าเม่ือประมาณ 2,000 ปีท่ี
แลว้พระเจา้โอกะลาปะกษัตรยิม์อญ ไดใ้หท้หาร 1,000 นาย ตัง้แถวถวายความเคารพพระเกศาธาต ุ(สารีริกธาต)ุ ท่ีอนัเชิญมา
จากอินเดียโดยนายวาณิชสองพี่นอ้งอญัเชิญมาทางเรือและมาขึน้ฝ่ังเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บรเิวณนี ้เพ่ือน าไปบรรจไุว้
ท่ีมหาเจดียช์เวดากอง และทรงบรรจเุสน้พระเกศาธาตไุว ้1 เสน้ ในเจดียนี์ ้วนัเวลาผา่นไป ไดมี้การบรูณะซ่อมแซมเจดีย ์ผลจาก
ความเสียหายในสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ซึ่งปรากฏว่า ไปพบของมีคา่หลายอย่างภายในเจดีย ์จงึสรา้งโครงสรา้งใหม่ขึน้มาในปี 
พ.ศ.2496 และไดน้  าพระเกศาธาต ุมาครอบแกว้ใสไว ้ใจกลางเจดีย ์เพ่ือใหพ้ทุธศาสนิกชนไดส้ามารถมองเห็นเสน้พระเกศาธาตุ
ได ้ภายในเจดียเ์ป็นสีทองอรา่มสวยงาม และมีทางเดินภายในเจดียใ์หส้ามารถ
เดนิชมความสวยงามของเจดียอี์กดว้ย  
 นัตโบโบยี//เทพทันใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในนตัท่ี 
ชาวพมา่นบัถือมากท่ีสดุซึ่งชาวพมา่รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยท่ี
เช่ือวา่เม่ืออธิษฐานสิ่งใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจการสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ 
(นตัโบโบจี)  เพ่ือขอสิ่งท่ีตนปรารถนา 
วิธีสักการะ และขอพร เทพทันใจ  
จะมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหบ้รกิารเรื่องของสกัการะอยูด่า้นหนา้ของวดั  
ซึ่งจะประกอบไปดว้ย มะพรา้ว กลว้ย ใบแหง่ชนะ ผา้คลอ้งคอ รม่ฉตัรกระดาษ 
ดอกไม ้ซึ่งสิ่งของเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีนิยม น ามาถวายเทพทนัใจ  สว่นวิธีการขอพร นิยมน า ธนบตัร 2ใบ มว้นเป็นกรวย ซอ้นกนั 2 
ใบ น าไปเสียบไวใ้นมือของเทพทนัใจขา้งท่ีชีต้รงมา โดยเอาหนา้ผากแตะไปท่ีนิว้ชีมื้อท่ีเทพทนัใจชีม้าพรอ้มอธิษฐาน ตามสิ่งท่ี
ตนเองปรารถนา  
เม่ือเสรจ็แลว้จงึดงึน าธนบตัรออกมา 1 ใบ เพ่ือความเป็นสิรมิงคล  
(วิธีการอธิษฐานให้ได้ผลด ีให้ท่านขอเพียงข้อเดยีวที่ท่านอยากจะได้มาก
ทีสุ่ด) 
 เทพกระซิบ ตัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้มเจดียโ์บตาทาวน ์เป็น 1 ใน นตัหรือผีหลวง 37 
ตนท่ีชาวพมา่เคารพนบัถือมาก มีต านานเลา่วา่นางเป็นธิดาของพญานาคท่ีเกิด
ศรทัธาในพระพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไมร่บัประทานเนือ้สตัว ์
หลงัจากนางสิน้ชีพในปี ค.ศ. 1957 จงึไดก้ลายมาเป็นนตัหรือเทะท่ีชาวพมา่
เคารพกราบไหวก้นัมาเนิ่นนาน  
 

 เลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง ณ ตลาดสก๊อต หรือเรียกอีกอยา่งว่าตลาดโบยกออง
ซาน เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในพมา่เป็นศนูยร์วมของฝากทกุชนิด อาทิ
เชน่ เสือ้ผา้ ของท่ีระลกึตา่งๆ เครื่องเงิน, อญัมณี , ไมแ้กะสลกัพระพทุธรูป เทวรูป

http://travel.mthai.com/world-travel/71906.html


ท่ีท  าดว้ยไมจ้นัทน,์ เครื่องแกะสลกั, เครื่องลงรกัปิดทองตา่งๆ, ถว้ยชามกงัไสจีนโบราณ, โคมไฟแกว้ และแจกนัเจียระไนโบราณ, 
นาฬิกาขอ้มือเก่า, ผา้ไหมลายตา่งๆ  (**ช่วงเทศกาลสงกรานตต์ลากสก๊อตปิดนะคะ**) 
 พระมหาเจดยีช์เวดากอง 
 (พระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่) 
เป็นเจดียท์องค าสีทองเหลืองอรา่ม อยูบ่นเนินเขาเสนคตุตระ (Singuttara Hill) 
นานเกือบ 2,500 ปี มีต  านานเลา่วา่ เจดียช์เวดากองเกิดขึน้ตัง้แตพ่ทุธกาล เม่ือ
สองพ่ีนอ้งตะปสุสะและภลัลิกะ เดนิทางไปคา้ขายท่ีอินเดียและเกิดความเล่ือมใส
ในพระพทุธศาสนาจนปวารณาตนเป็นอบุาสกคูแ่รกในพระพทุธศาสนา 
พระพทุธเจา้จงึประทานเสน้พระเกศาให ้8 เสน้ ทัง้สองจึงน ากลบัมาประดิษฐาน
ท่ีเมืองยา่งกุง้หรือเมืองอสิตนัชนะ โอกาละในอดีต และบรรจใุนเจดียส์งูเพียง 9 
เมตรท่ีท าจาก ทอง เงิน ดีบกุ ทองแดงตะกั่ว หินออ่น และเหล็ก ตอ่มาพระเจา้
แผน่ดนิเมืองมอญและพมา่หลายองคไ์ดเ้สดจ็มาบรูณะและก่อเจดียใ์หม่ครอบ
เจดียถ์ึง 7 ครัง้ เชน่ พระนางชินซอวบ์ ู(Queen Shin Sawbu) แหง่หงสาวดี ได้
ถวายทองค าแทเ้ทา่น า้หนกัพระองคตี์เป็นแผน่ทองหุม้องคพ์ระธาตไุว ้สว่นพระ
เจา้ธรรมเจดีย ์(Dhammazedi) ราชบตุรเขยของพระองค ์สว่นในพระเจา้มินดง
แหง่มณัฑะเลยก็์ทรงบรูณะยอดฉัตรใหมแ่ทนยอดฉัตรเก่าท่ีหกัลงมาเพราะเหตกุารณแ์ผน่ดนิไหว ท าใหปั้จจุบนัเจดียช์เวดากอง
มีความสงูถึง 122 เมตร วา่กนัวา่ บนยอดฉัตรนัน้ประกอบไปดว้ยเพชรนิลจินดาและอญัมณีท่ีมีคา่มหาศาลสามารถมองเห็นแวว
วาวไดอ้ยา่งชดัเจนในยามค ่าคืน 
******************************************************************************** 
การเท่ียวชมเจดียช์เวดากองนัน้สามารถมาไดท้ัง้ตอนกลางวนัและตอนกลางคืน โดยรอบฐานเจดียมี์บนัไดและประตใูหเ้ลือกเดนิ
ขึน้ลงได ้4 ทิศคือ เหนือ ใต ้ตะวนัออก และตะวนัตก แตล่ะทิศมีหลงัคากนัแดดกนัฝนอยา่งดี เจดียช์เวดากองยามกลางวนัวา่
สวยแลว้ ยามแสงกลางคืนนัน้อรา่มงามยิ่งกวา่ สมกบัน า้หนกัทองค าท่ีห่อหุม้องคเ์จดียอ์ยู ่1,100 กิโลกรมั และเป็นท่ีมาของ
ความหมายชเวดากองท่ีแปลวา่ ทองแหง่เมืองดากอง 
สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง 
คือ ลานอธิฐาน ตัง้อยูด่า้นหนา้อาคารนิทรรศการ ทางทิศเหนือขององคเ์จดีย์
เป็นลานกวา้งท่ีกษัตริยท์กุพระองคข์องพมา่ตอ้งมาขอพร ปัจจบุนัเป็นจดุท่ีผูค้น
นิยมมากราบไหวบ้ชูาเจดียช์เวดากองโดยคกุเขา่หนัหนา้เขา้หาองคเ์จดีย ์สวด
มนตต์ัง้ใจอธิฐานเพ่ือขอใหไ้ดใ้นสิ่งท่ีปรารถนา  
นอกจากนีร้อบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศ รวม 8 
องค ์ ทา่นสามารถสรงน า้พระประจ าวนัเกิดของตวัเองไดต้ามจดุ โดยแตล่ะจุดจะมีปา้ยแสดงวนัเกิดเป็นภาษองักฤษและแสดง
สญัลกัษณป์ระจ าวนัเกิดเป็นรูปป้ันสตัวป์ระจ าวนัเกิดใหอ้ยา่งชดัเจน 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 2)… 

 SEDONA HOTEL//SHANGRILA HOTEL หรือเทียบเทา่ 
** เพือ่ความสะดวกในการขนย้าย ควรเตรียมเสือ้ผ้าและของใช้ส่วนตัวใส่กระเป๋าใบเล็ก ส าหรับค้าง 1 คืน บนพระ

ธาตุอินทรแ์ขวน ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้บนรถบัส** 

วนัท่ีสอง       ย่างกุง้ – หงสาวดี – เจดียไ์จปุ้่ น– เจดียช์เวมอดอร ์(พระธาตมุเุตา) – พระราชวงับเุรงนอง – พระธาตุ
อินทรแ์ขวน (นั่งกระเชา้) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 3) 

 เมืองหงสาวด ีหรือ พะโค (ดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศ) หงสาวดีอยูห่า่งจาก
เมืองยา่งกุง้ ประมาณ 80 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของพมา่มาก่อน
ตัง้อยูใ่กลเ้มืองเมาะตะมะ ทางตอนใตข้องประเทศพมา่ซึ่งอยูท่างใตข้อง เมือง
แปร  เมืองคงั ยะไข ่องัวะ พกุาม เขตหงสาวดี เป็นเมืองของชาวมอญมาก่อนใน
อดีตก่อนท่ีพระเจา้ตะเบง็ชะเวตีจ้ะยึดครองได ้ในปี พ.ศ. 2082 เมืองหงสาวดี
เจรญิรุง่เรืองสดุขีดในรชัสมยัของพระเจา้บเุรงนอง  
หงสาวด ีหรือ พะโค มีต  านานเลา่วา่ เมืองพะโคเดมิเป็นเกาะเล็ก ๆในอา่วเมาะ
ตะมะ เม่ือครัง้พระพทุธเจา้เสดจ็มาท่ีน่ี มีหงสค์ูต่วัผูแ้ละตวัเมีย ไดเ้ห็น
พระพทุธเจา้เสดจ็มา จงึตอ้งการท่ีจะเขา้เฝา้พระพทุธเจา้ และเล็งเห็นเกาะเล็กๆท่ีน่ี จงึบนิมาเกาะ แตพื่น้ท่ีเกาะ ก็เล็กเสียจนมีท่ี
พอใหห้งสร์อ่นลงมาพกัไดเ้พียงแคต่วัเดียวเทา่นัน้ หงสเ์พศเมียจงึตอ้งอาศยัเกาะอยู่บนหลงัของหงสต์วัผู ้และพระพทุธเจา้ได้
ตรสักบัหงสค์ูนี่ว้า่ ตอ่ไปภายภาคหนา้พืน้ท่ี ท่ีเจา้ยืนอยู่นัน้จะกลายเป็นพืน้ท่ี ท่ียิ่งใหญ่และเจรญิรุง่เรืองดั่งค  าท านายของ
พระพทุธเจา้เม่ือรชัสมยัของพระเจา้บเุรงนอง เมืองบะโก ก็ไดรุ้ง่เรืองและเป็นเมืองทา่ท่ีส าคญัของประเทศพมา่ จนถึงปัจจบุนั
เม่ือเดนิทางถึงเมือง หงสาวดีจะสงัเกตเห็นหงสส์องตวัซึ่งอาศยัอยู่บนหลงัของหงสต์วัผู ้และเป็นสญัลกัษณข์องเมืองหงสาวดี
  

ค าไหว้พระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วนัทามิ อตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พทุธจีวะรงั ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธัสสะติ 

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

วันเกิด  อาทติย ์  จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไมมี่งา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 



 เจดยีไ์จ้ปุ่น พระเจา้ธรรมเจดียท์รงสรา้งขึน้ในปี 1467 พระเจดียก์่อเป็นแกน
ทบึรูปทรงส่ีเหล่ียมอยูต่รงกลาง มีพระพทุธรูปนั่งสงู 30 เมตรประดษิฐานอยูส่ี่ทิศ 
แทนองคส์มเดจ็พระสมณโคดม (หนัพระพกัตรไ์ปทางทิศเหนือ) กบัพระอดีตพทุธ
เจา้อีกสามองค ์อนัไดแ้ก่ พระโกนาคมน ์(หนัพระพกัตรไ์ปทางทิศใต)้ พระกกุ
สนัธะ (หนัพระพกัตรไ์ปทางทิศตะวนัออก) พระกสัสปะ (หนัพระพกัตรไ์ปทางทิศ
ตะวนัตก) ซึ่งพระพทุธรูปกสัสปะนัน้ช  ารุดผพุงัมาก เน่ืองจากเกิแผน่ดนิไหวในปี 
1930 และไดบ้รูณะขึน้ใหมเ่ม่ือ พ.ศ.2019 มีต  านานวา่ เจดียไ์จปุ้่ น สรา้งโดยส่ี
สาวพ่ีนอ้งท่ีอทุิศตนใหก้บัพระพทุธศาสนาสรา้งพระพทุธรูปแทนตนเอง และ
สาบานตนและใหค้  ามั่นสญัญาไมข่อ้งแวะกบับรุุษเพศ ตอ่มานอ้งคนสดุทอ้งไดผ้ิดค าสญัญา จงึเกิด อาเพส ฟ้าฝ่าองค์
พระพทุธรูปตวัแทนองคน์อ้งพงัทลายลงมา แมแ้ตห่ากมีการซอ่มแซมบรูณะ มาแลว้หลายตอ่หลายครัง้แลว้ ก็ยงัไมเ่คยสมบรูณ ์
 เจดยีช์เวมอรด์อร ์โบราณสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิในใจกลางเมืองหงสาวดี ซึ่งได้
บรูณะขึน้โดยพระเจา้บเุรงนอง (พระเจา้บะยิ่นเนาน)์เพ่ือบรรจพุระทนัตธาตขุอง 
พระพทุธเจา้ เพ่ือเสรมิบารมี อนัถือวา่เป็นพระเจดียท่ี์สงูท่ีสดุในประเทศพมา่  
มีต  านานอยูว่่า เม่ือนายวานิชพ่ีนอ้งนามวา่มหาศาลกบัจลุศาเดนิทาง
กลบัมาจากอินเดีย ทัง้สองไดอ้นัเชิญพระเกศธาตขุองพระพทุธองคม์าดว้ยสอง
เสน้ เม่ือกลบัมาถึงบา้นเกิดจึงไดส้รา้งสถปูเล็กๆ ทวา่ก็ไดมี้การสรา้เสรมิองค์
เจดียใ์หใ้หญ่ขึน้อีกหลายตอ่หลายครัง้จากกษัตริยท่ี์ปกครอง(ปัจจบุนัมีความสงู
ถึง 114 เมตร) ดว้ยความศกัดิส์ิทธ์ิของเจดียช์เวมอรด์อรจ์นเป็นท่ีเล่ืองลือ 
ก่อใหเ้กิดความเล่ือมใสศรทัธาจากชาวมอญและพมา่ ท าใหเ้จา้ชายตะป่ินชเวตีที้
มีพระชนมายไุด ้14 พรรษา ทรงเลือกเจดียช์เวมอรด์อรเ์ป็นสถานท่ีท าพิธีเจาะพระกรรณตามราชประเพณีก่อนขึน้ครองราช
บลัลงักท์ัง้ๆท่ีรูอ้ยูว่า่หงสานัน้คือเมืองมอญแตพ่ระองคก็์บกุตะลยุเขา้ไปยงัองคพ์ระธาตพุรอ้มดว้ยทหารกลา้จ านวน 500 นาย 
ชนิดท่ีศตัรูคาดไมถ่ึง แถมยงัฝ่าวงลอ้มกลบัเมืองตองอโูดยปลอดภยัและเม่ือพระองคย์ดึเมืองหงสาไดจ้งึรบัสั่งใหย้า้ยราชธานี
จากตองอมูาอยูใ่ตร้ม่เงาพระธาตอุนัศกัดิส์ิทธ์ิแหง่นีก้่อนออกท าศกึคราใด ก็จะเสดจ็มาสกัการะองคพ์ระธาตทุกุครัง้ไมใ่ชแ่คพ่มา่
เทา่นัน้ท่ีมีความศรทัธาตอ่เจดียช์เวมอรด์อร ์ในสมยัท่ีสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชของไทยเสดจ็ไปเป็นตวัประกนัท่ีเมืองหงสาวดี
ก็ทรงมาสกัการะพระธาตอุยู่เสมอ ทัง้นีใ้นปี ค.ศ.1930 ไดเ้กิดเหตกุารณแ์ผน่ดินไหวครัง้ใหญ่ ท าใหย้อดพระธาตหุกัพงัลงมา 
ก่อนจะไดร้บัการบรูณปฎิสงัขรณจ์นแลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1954 สว่นยอด พระธาตอุงคเ์ดมิท่ีหกัลงมาไดถ้กูน าไปประดษิฐานไวข้า้ง
องคพ์ระเจดียเ์พ่ือใหพ้ทุธศาสนิกขนไดก้ราบไหวบ้ชูาพระธาตแุละพระพทุธรูปตามปกตกิ่อน จากนัน้คอ่ยน าธูปอีกชดุไปปักบน
รอ่งอิฐของยอดพระธาต ุเพ่ือใหอ้ายยืุนและค า้จนุพระพทุธศาสนา 
 

 พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดีเจรญิรุง่เรืองสดุขีดในรชัสมยัของพระเจา้บเุรง
นอง โดยพระองคไ์ดส้รา้งพระราชวงับเุรงนองขึน้ในปีพ.ศ. 2109 ช่ือ กมัโพชธานี 
เพ่ือใชเ้ป็นศนูยก์ลางทางการปกครองและใชอ้อกวา่ราชการ สรา้งโดยเกณฑข์า้
ทาสจากเมืองขึน้ตา่งๆ โดยหนึ่งในนัน้มีเมืองเชียงใหมแ่ละอยธุยารวมอยู่ดว้ย
จนถึงสมยัพระเจา้นนัทบเุรงท่ีครองราชย ์ภายหลงัพระเจา้บเุรงนองสิน้พระชนม์
พระเจา้นนัทบเุรงจึ่งขึน้ครองราชยก็์ไดถ้กูศตัรูยกกองทพัมาตีหงสาวดีจนย่อยยบั



เมืองถกูท าลายโดยพวกยะไขแ่ละตองอ ูจนถึงเวลานีว้นัเวลาผา่นไปกวา่ 400 ปี สิ่งท่ีรฐับาลพมา่ท าไดคื้อขดุเอาซากเสาขึน้มา
เก็บ และสรา้งพระราชวงัเลียนแบบของเดมิทบัลงไป ตวัอาคารสรา้งใหมมี่ 2 สว่น สว่นแรกเรียกวา่ “กามโบสะตาหริ” หรือ
“กมัโพชธานี” เป็นสว่นท่ีเอาไวว้า่ราชการ และสว่นท่ี 2 คือ “บลัลงักผ์ึง้”เป็นสว่นท่ีบรรทม แตด่ว้ยความท่ีรฐับาลพมา่สรา้ง
เลียนแบบจากของจรงิ ท าใหพ้ระราชวงับเุรงนองท่ีเป็นสีเหลืองทอง (**ช่วงเทศกาลสงกรานตพ์ระราชวังบุเรงนองปิดไม่ให้
เข้าชมนะคะ**) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เท่ียง   บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 4)… เมนกูุง้แมน่  า้ยา่ง 1 ตวัตอ่ทา่น 

 คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจเ้ท่ียว)ระหวา่งทางผา่นสะพานแม่น า้สะโตง  ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึง่ ถึง คิมปูนแค้มป์ หยดุพกัเปล่ียนรถเป็น
รถบรรทกุหกลอ้ เพ่ือขึน้ บนภเูขาไจเ้ท่ียว (ใชเ้วลาเดนิทางจากบรเิวณนี ้ประมาณ 
45 นาที  เพ่ือตอ่ขึน้กระเชา้)    **ราคารวมน่ังกระเช้าขาขึน้ถงึขาพระธาตุ
อินทรแ์ขวน** ทา่นจะไดส้มัผสัทศันียภาพป่าเขาน า้ตกและล าธารอนัสวยงาม
สองขา้งทางพรอ้มสมัผสัอากาศเย็นซึ่งจะคอ่ยๆ เย็นขึน้เรื่อยๆ เพราะเราก าลงั
เดนิทางสูท่ี่สงู                                                                                                            
เดนิทางถึง โรงแรมท่ีพกั KYAITHIYO HOTEL หรือ เทียบเทา่  
น าทา่นเช็คอิน จดัการเก็บสมัภาระเขา้ท่ีพกัใหเ้รียบรอ้ย  
หลงัจากนัน้น าทา่นขึน้นมสัการ พระธาตุอินทรแ์ขวน พระธาตอิุนทรแ์ขวนนี้
นบัเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพทุธศาสนิกชนชาว พม่า พระเจดียไ์จที้
โย (พระธาตอิุนทรแ์ขวน) อยู่สงูจาก  ระดบัน า้ทะเล 1,200 เมตร สาเหตท่ีุคนไทยเรียกพระธาตอิุนทรแ์ขวน ก็เพราะมีการเล่าตอ่ๆ
กนัมาวา่พระอินทรเ์ป็นคนน ากอ้นหินนีม้าวางไวใ้ห ้ไจ๊ทีโย ในภาษามอญแปลว่า หินรูปหวัฤาษี ตามต านานเล่าว่า พระพทุธเจ้าได้
ประทานพระเกศาแก่เหลา่ฤาษีเพ่ือใหพ้ทุธศาสนิกชนสกัการะ ฤาษีแตล่ะคนก็น าไปบรรจใุนเจดียต์า่งๆ แตมี่ฤาษีตนหนึ่งแอบเก็บ
เอาไวเ้องโดยซอ่นไว ้ในมวยผมเม่ือเวลาผา่นไป เม่ือถึงคราวฤาษีตอ้งละสงัขาร จึงมอบพระเกศานีใ้หแ้ก่พระเจา้ติสสะและสั่งไวว้่า 
จะตอ้งบรรจลุงในกอ้นหินท่ีมีรูปรา่งคลา้ยศรีษะของตน เม่ือพระอินทรท์ราบเรื่อง
ก็เลยช่วยพระเจา้ติสสะหากอ้นหินกอ้นนีโ้ดยน าขึน้มาใหจ้ากใตม้หาสมทุร แลว้
ไปวางไวท่ี้หนา้ผา และอีกความเช่ือนึงเช่ือว่าเป็นท่ีมาและแรงบนัดาลใจของ กวี
ซีไรส ์ปีพุทธศกัราช 2534 มาลา ค าจนัทร ์ท่ีแต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจา้จนัทรผ์ม
หอม นิราศพระธาตอิุนทรแ์ขวน ทา่น  จะไดส้มัผสักลิ่นอายพระพทุธศาสนาอย่าง
แทจ้ริงและบรรยากาศ ธรรมชาติท่ีสดช่ืน และบริสุทธ์ิทั่วบริเวณอนักวา้งขวาง  
ของลานพระธาตอิุนทรแ์ขวนซึ่งใหท้า่นไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาต ิและนมสัการขอพรจากพระธาตอิุนทรแ์ขวนอนัศกัดิส์ิทธ์ิ 
ชว่งเวลาท่ีดี : ไหวไ้ดต้ลอดทัง้ปี แตใ่นยามราตรี ท่ีมีแสงสีทองนวลตา เป็นความงดงามท่ียากเกินบรรยาย จงึมีนกัทอ่งเท่ียวท่ี
นิยมชมชอบการถ่ายภาพ เดินหามมุสวยๆ ผูช้ายเขา้ไปปิดทองขา้งในได-้สว่นผูห้ญิงใหร้ออยูด่า้นนอก 
เวลาเปิด-ปิด : เปิดใหปิ้ดทองไดถ้ึงเวลา 22.00 น. 
 
 

http://travel.mthai.com/world-travel/72184.html


------------------------------------------------------------------------------- 
เย็น  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 5) 

 KYAITHIYO HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีสาม       พระธาตอุินทรแ์ขวน (นั่งรถ) – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเหลียว –  ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 6) 

ลงจากเขาไจเ้ทียวโดยรถบรรทกุ **ไมร่วมกระเชา้ขาลงจากไจเ้ทียว** เพ่ือเปล่ียนรถบสัคนัเดมิกลบัสูเ่มืองหงสาวดีตามเสน้ทาง
เดมิและตลอดสองขา้งทางท่านจะไดเ้ห็นทิวทศันอ์นังดงามยามเชา้วิถีการด ารงชีวิตของชาตพิมา่เม่ือถึงหงสาวดี 
 พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว พระพทุธรูปไสยาสนท่ี์มีความยาว 60 เมตร 
สงู 17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มิคทิปปะ ในสมยัมอญเรืองอ านาจ มีพทุธ
ลกัษณะงดงาม ลกัษณะพระบาทเหล่ือมพระบาทตา่งจากพระพทุธไสยาสนข์อง
ไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกนัดา้นหลงัพระองคมี์ภาพวาดท่ีสวยงามเม่ือครัง้
ก่อนพระพทุธรูปองคนี์ถ้กูปล่อยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐทา่มกลาง
ป่ารกจนถึงปี พ.ศ. 2424 เม่ือองักฤษสรา้งทารถไฟสาย 3 พมา่จงึไดพ้บพระนอน
องคนี์ ้จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพมา่ไดร้บัเอกราชก็มีการบรูณะ ปฏิสงัขรณใ์หม ่โดยทาสี และปิดทองใหมจ่นกลายเป็น
พระพทุธรูปท่ีสวยงามในปัจจบุนัอีกทัง้ยงัสามารถเลือกซือ้ของฝากอาทิ ไมแ้กะสลกั เรือส าเภาไมจ้นัทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมือง ผา้
พิมพล์าย ผา้พืน้บา้น ฯลฯ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เท่ียง   บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 7) 

 กลบัสู ่เมืองย่างกุ้ง  มุง่หนา้สูส่นามบิน มิงกะลาดง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง 
14.30 น.   คณะเดนิทางถึงสนามบนิ ย่างกุ้ง  
16.30 น.   ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบินเมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) เท่ียวบนิท่ี  8M331 
18.15 น.   เดนิทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ)  โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการรวม 
คา่ตั๋วเครื่องบนิและภาษีสนามบนิ ไป-กลบั พรอ้มคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
คา่น า้หนกัสมัภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรมั / 1 ทา่น 
คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบหุรือเทียบเท่า 
คา่อาหารตามท่ีระบอุยูใ่นรายการ 
คา่จา้งหวัหนา้ทวัรไ์ทย และไกดท์อ้งถ่ินพมา่ 
คา่รถรบั-สง่ตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบตุามรายการ 
คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีระบอุยูใ่นรายการ 
คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงินทา่นละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรกัษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยู่ตอ่ตอ้งเสียคา่เปล่ียนแปลงหรือตอ้งซือ้ตั๋วเด่ียวทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขสายการบนิ 
คา่น า้หนกัสมัภาระน า้หนกัเกินจาก 20 กิโลกรมั / 1 ทา่น ตามท่ีระบไุว ้ 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกจากรายการท่ีระบ ุเชน่ มินิบาร ์คา่โทรศพัท ์คา่อินเตอรเ์น็ท คา่ทิปยกกระเป๋า คา่ทิปพนกังานเสิรฟ์
ตา่งๆ ฯลฯ  



คา่อาหารและเครื่องด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
คา่ท าหนงัสือเดนิทาง คา่วีซา่ตา่งชาตแิละคา่แจง้เขา้-ออกประเทศ ของคนตา่งดา้ว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใชป้ระกอบส่วนตวั 
คา่รถรบั-สง่ นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบไุวต้ามรายการ 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
คา่ทิปท่ีระบไุว ้ชดัเจน ส าหรบั หวัหนา้ทวัร+์ไกดท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถ ท่านละ 800 บาท ตลอดการเดินทาง    
   **เด็กจา่ยทิปเทา่กบัผูใ้หญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบลุกัษณะหอ้งท่ีคณุตอ้งการเพ่ือความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง TWIN (หอ้ง 2 เตียง) // DOUBLE (หอ้ง 1 เตียง
ใหญ่) // SINGLE (หอ้งเตียงเด่ียว)  // TRIPLE (หอ้ง 2 เตียง +1 เตียงเสรมิ) 
หากไมมี่การระบ ุทางบรษิัท ขออนญุาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 
หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึ่ง ไมส่ามารถคืนเงินได ้   
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนอูาหาร ในกรณีท่ีมีผูเ้ดนิทางไมถ่ึง 10 ทา่น 
 กรุณาแจง้การไมท่านอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 อาทิตย ์ หากท่านแจง้ชา้ อาจท าใหท้างบรษิัทฯไม่
สามารถเตรียมการใหท้า่นไดท้นั ตอ้งขออภยัในความไมส่ะดวก  
ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดนิทาง เล่ือนหรือโยกยา้ยวนัเดนิทาง ไดห้ลงัจากท าการออกตั๋วโดยสารแลว้  
 
เงือ่นไขการจองทัวร ์ 
1.ช าระมดัจ าทา่นละ 5,000 บาทหรือตามท่ีบริษัทฯระบ ุโดยโอนเขา้บญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรบัเช็ค ทกุกรณี) (หากไมช่  าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิการจองโดยไมมี่เง่ือนไข)  
2.สง่หลกัฐานการช าระเงิน ทางไลน ์อีเมลล ์หรือ แอฟพลิเคชั่นอ่ืนๆ ตามชอ่งทางท่ีท่านสะดวก 
3.สง่เอกสารหนา้พาสปอรต์ ท่ีมองเห็นขอ้มลูชดัเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทฯ 
4.คา่ทวัรส์่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระก่อนการเดนิทาง 30 วนั หรือตามวนัท่ีบรษิัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  
 
เงือ่นไขการยกเลิกทัวร ์ 

1. แจง้ขอยกเลิกทวัรก์่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงินเตม็จ านวนท่ีทา่นไดช้  าระมาแลว้  
2. แจง้ขอยกเลิกทวัรก์่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของราคาทวัร ์
3. แจง้ยกเลิกทวัรก์่อนการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินท่ีทา่นช าระมาแลว้ทกุกรณี 
4. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือชว่งเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีทีการ การนัตีคา่มดัจ าท่ี

พกัโดยตรงหรือโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เชน่ EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจา่ยใน
เท่ียวบนินัน้ๆ  

 
 



กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 
1. ยอดจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่น ออกเดนิทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 

 
เงือ่นไขการให้บริการ 
 เท่ียวบนิ, ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง
เป็นส าคญั 
 บรษิัทฯ รบัผูร้ว่มเดนิทาง เฉพาะผูมี้จดุประสงคเ์ดนิทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นัน้  
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน ( บรษิัทฯจะไมร่บัผิดชอบหากอายกุารใชง้านเหลือนอ้ยกว่า 6
เดือนและไมส่ามารถเดนิทางได)้ 
บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั
ธรรมชาตอินัไมส่ามรถควบคมุได ้ 
 บรษิัทฯจะไมร่บัผิดชอบ กรณีทา่นถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ และจะไมคื่นคา่ใชจ้า่ยคา่ทวัรท่ี์ท่านไดช้  าระ
มาเรียบรอ้ยแลว้ 
 เน่ืองจากการซือ้ขายทวัรใ์นรูปแบบเหมาจา่ย บรษิัทฯจะไมร่บัผิดชอบและไมท่ าการคืนคา่ใชจ้า่ยไดๆ หากทา่นใชบ้รกิารจาก
ทางบรษิัทฯไมค่รบรายการ เชน่ ไมท่านอาหารบางมือ้ ไม่พกัท่ีเดียวกบัท่ีจดัไว ้ไมเ่ท่ียวบางรายการ  
บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความประมาทของ
นกัทอ่งเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 
 กรณีทา่นไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะได ้ตั๋วโดยสารทกุประเภท ไม่สามารถโยกยา้ยเลื่อนก าหนดเดินทางไปใชใ้นครัง้อ่ืนได้ 
 รายละเอียดทกุรายการในโปรแกรม ท่ีระบ ุอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียน รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีทอ่งเท่ียว เพ่ือปรบัให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณเ์ฉพาะตรงนัน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ เพ่ือใหท้กุอยา่งเป็นไปดว้ย
ความเหมาะสมและรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนร์ว่มกนัทกุฝ่าย  
 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะ
ถือวา่ทา่น ไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมดแลว้ 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอรต์ตอ้งมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  

หากเกิดขอ้ผิดพลาดไมส่ามารถเดินทางได ้ทางบรษิัทฯไม่รบัผิดชอบใดๆ   

ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางใหเ้ขา้ใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชนข์องทา่น 
 



 


