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ก าหนดการเดนิทาง :           06-08 , 27-29  สงิหาคม 60 

   10-12 , 24-26  กนัยายน 60 

                                                      01-03 , 15-17     ตลุาคม 60                                                 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) – สนามบนิมงิกาลาดง(เมยีนมาร)์ – เมอืงหงสาวด ี– ตกับาตร
พระสงฆว์ดัไจฆ๊ะวาย – พระมหาเจดยีช์เวมอดอว ์– วดัไจปุ๊่ น – พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว – 
พระมหาเจดยี ์– คมิปนูแคม้ป์ – พระธาตอุนิทรแ์ขวน                                                   (-/L/D) 

 

 

04.00น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตู 3 สายการบนินก
แอร ์พบกบัเจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรือ่งเอกสารการเดนิทาง 

06.20น. ออกเดนิทางสูเ่มยีนมาร ์โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิ DD 4230 (พักผอ่นบนเครือ่งบนิ)   
07.05น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ประเทศเมยีนมาร ์ผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง

และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย (เวลาทีเ่มยีนมาร ์ชา้กวา่ประเทศไทย ประมาณครึง่ชัว่โมง) 
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นําคณะเดนิทางสู่  เมอืงหงสาวดี  หรอื พะโค( Bago) 
(ระยะทาง 80 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ช.ม.) 
อดตีเมอืงหลวงเกา่ของชาวมอญ และเคยเป็นเมอืงหลวงเกา่
ของพมา่ สมยัพระเจา้ตะเบ็งชเวตี ้และพระเจา้บเุรงนอง มี
อายกุวา่ 400 ปี  นําคณะตักบาตรพระสงฆทํ์าบญุที่  วดัไจฆ๊ะ

วาย(kyakhat wine monastery) ซึง่เป็นสถานทีท่ีม่ ี

พระภกิษุและสามเณรไปศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก 
รว่ม ตักบาตร ขา้วสวย แด่ พระสงฆก์วา่ 1,000  รปู ทีเ่ดนิ
บณิฑบาตเป็นแถวยาว  (ทา่นสามารถนําสมดุ ปากกา ดนิสอ  
จวีร ไปถวายพระทําบญุ ทีว่ัดแหง่นีไ้ด ้  หรอืถวายปัจจัย ควร
เตรยีมแลกแบงคเ์ล็กๆ ไวส้าํหรับทําบญุ) 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  (พเิศษ กุง้แมน่ า้เผา) 

นําคณะกราบสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวมอดอร(์Shwe Mordore) หรอื “พระธาตมุเุตา” เป็น 1 ใน 
5 มหาบชูาสถาน ทีศ่ักดิส์ทิธิสํ์าคัญสงูสดุของชาวพมา่  สทีองอรา่ม
โดดเดน่อยูใ่จกลางเมอืงหงสาวด ีมอีายเุกา่แกก่วา่ 2 ,000 ปี เป็น
เจดยีท์ีม่ลีักษณะแบบมอญอยา่งเดน่ชดั คอืมฉัีตรแบบเรยีบๆ และองค์
ระฆงัของเจดยีม์ลีักษณะแคบเรยีว ภายนอกหุม้ดว้ยทองจังโก ้ภายใน
เป็นอฐิกลวง  เชือ่กนัวา่พระมหาเจดยีแ์หง่นี ้เป็นทีบ่รรจบุรรจพุระเกศา
ธาต ุ2 เสน้ของพระพทุธเจา้  เป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้ ตะเบ็งชะเวตี ้หรอื 
พระเจา้ หงสาลิน้ดํา  ซึง่เป็นกษัตรยิพ์มา่ราชวงศต์องอดูว้ยความ
ศรัทธาตอ่พระธาตมุเุตาจงึทรงปลอมพระองคล์ักลอบเขา้ใจกลางราช
ธานเีมอืงมอญ เพือ่ทําพธิี เจาะพระ
กรรณ(ห)ู ตามพระราชประเพณี
โบราณ เพือ่ทดสอบความกลา้หาญ
กอ่นขึน้ครองราชย์  เคยผา่นการ

พังทลายจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญม่าแลว้ถงึ  4 ครัง้ โดยแผน่ดนิไหว
ครัง้สดุทา้ยเมือ่วันที ่5 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 ไดทํ้าใหป้ลยีอดของพระ
เจดยีห์ักพังลงมา แตว่า่ดว้ยความศรัทธาทีช่าวเมอืงมตีอ่ พระเจดยีอ์งค์
นี้ พวกเขาไดทํ้าการสรา้ง พระเจดยีช์เวมอดอ รข์ึน้มาใหมใ่นปี  พ.ศ. 
2497 นับเป็นเจดยีส์งูทีส่ดุในพมา่สงูถงึ 114 เมตร หรอื 374 ฟตุ สว่น
ปลยีอดของพระเจดยีท์ีพ่ังลงมา แมจ้ะทําจากอฐิตันมี น้ําหนักมหาศาล 
ตกลงมายงัพืน้ลา่งแตย่อดฉัตรกลับยงัคงสภาพเดมิและไมแ่ตกกระจาย
ออกไป เป็นทีร่ํ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธ์  ก็ตัง้อยูท่ีบ่รเิวณฐานพระเจดยี์
เพือ่ใหพ้ทุธศาสนกิชนไดส้กัการบชูา (อธษิฐานบชูา แลว้นําธปูไปค้ํากบัยอดของพระเจดยีท์ีห่ักลงมาเพือ่
เป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบดังค้ําจนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ขึน้ไป)   

จากนัน้ชม พระเจดยีไ์จปุ๊่ น (Kyite Pon 
Pagoda) มพีระพทุธรปูปางประทับน่ังโดยรอบ  4 
ทศิ ประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมั
พทุธเจา้(ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนอื) กบั
พระพทุธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์คอื พระพทุธเจา้โก
นาคม(ทศิใต)้ พระพทุธเจา้กกสุนัธะ(ทศิตะวันออก)  
และพระพทุธเจา้มหากสัสป ะ(ทศิตะวันตก)  สรา้ง
โดยสีส่าวพีน่อ้งทีอ่ทุศิตนใหก้บัพระพทุธศาสนา  

สรา้งพระพทุธรปูแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับรุษุเพศ  
ไดรั้บการบรูณะใหญค่รัง้ลา่สดุเมือ่ พ.ศ. 2519 

จากนัน้นําคณะนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว (Shwethalyaung) 
หรอื “พระนอนยิม้หวาน ” พระพทุธรปูปางนอนทีม่พีทุธลักษณะทีส่วยงามใน
แบบของมอญ มคีวามยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรา้งโดยพระเจา้มคิทปิปะ 
เมือ่ พ.ศ.1537  ในสมยัทีม่อญยงัเรือ่งอํานาจ มพีทุธลักษณะงดงามวางพระ
บาทเหลือ่มพระบาท ตา่งจากพระพทุธไสยาสนข์องไทยทีน่ยิมวางพระบาท
เสมอกนั ทีฝ่่าพระบาทมลีายมงคล 108 ประการ เมือ่กอ่นพระพทุธรปูองคน์ีเ้คย
ถกูปลอ่ยทิง้รา้งจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิทา่มกลางป่ารก จน ในปี พ.ศ. 2424 
องักฤษกําลังสรา้งทางรถไฟจงึมกีารคน้พบพระองคน์ี ้จากนัน้ในปี พ.ศ.2491 
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หลังพมา่ไดรั้บเอกราชจงึมกีารบรูณะปฏสิงัขรณ์ใหม ่จนมลีักษณะงดงามและ เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาว
พมา่ทั่วประเทศ ดา้นหลังพระองคม์ภีาพวาดเลา่ขานตํานานการสรา้งพระนอนชเวตาเลยีว เพือ่เป็นการไถ่
บาปของกษัตรยิพ์ระองคห์นึง่ ทา่นสามารถทีจ่ะเลอืกซือ้เครือ่งไมแ้กะสลักทีม่ใีหเ้ลอืกมากมายตลอดสอง
ขา้งทาง รวมถงึของฝาก อาทเิชน่ ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรปูตา่งๆ เครอืงเงนิ เครอืงเขนิ ของทีร่ะลกึ
ตา่งๆ ในราคายอ่มเยาว ์ 

         จากนัน้นมสัการบชูา พระมหาเจดยี(์Mahazedi) เป็นเจดยี์
ขนาด ใหญส่งูเดน่ตระหงา่นอยูท่างทศิตะวันตกของเมอืง 
ฐาน เจดยีม์ลีักษณะ เป็นรปูทรงปิรามดิแปดเหลีย่ม สขีาว

ขนาดใหญ ่ซอ้นกนัสงูถงึ 9 ชัน้ สว่นบนเป็นองคเ์จดยี์ศลิปะ

มอญสทีอง ประวัตเิลา่วา่ พระเจา้บเุรงนองทรงสรา้งไว ้เพือ่
บรรจพุระเขีย้วแกว้ทีไ่ดม้าจากศรลีังกา  และเป็นสถานทีท่ี่
พระเจา้บเุรงนองจะมาน่ังสมาธอิธษิฐาน ขอพรใหม้ี ชยัชนะ
กอ่นออกทําศกึทกุครัง้ 
จากนัน้นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงไจก้โ์ท ระหวา่งทางคณะจะ
ขา้มผา่นแมน้ํ่าสะโตง สถานทีสํ่าคัญทางประวัตศิาสตร์  ซึง่
ในอดตีขณะที ่สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา  ไดถ้กูทหารพมา่นําทัพโดย  สรุกรร
มาเป็นกองหนา้  พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวงไลต่าม มา สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบ
ชดุยาวเกา้คบืยงิถกูสรุกรรมาแมท่ัพหนา้พมา่เสยีชวีติบนคอชา้ง กองทัพของพม่ าเสยีขวัญจงึถอยทัพ

กลับกรงุหงสาวดี  จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่ คมิปนูแคม้ป์  จากคมิปนูแคม้ป์
เปลีย่นรถเป็นรถหกลอ้ขนาดเล็ก เพือ่ขึน้ไปบชูาพระธาตอุนิทรแ์ขวน  
กราบสกัการบชูา  พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอื  เจดยีไ์จ้ ก ์ทโีย  
(Kyaikhtiyo Pagoda) ตัง้อยูบ่นยอดเขาสงูกวา่ระดับน้ําทะเล 3 ,615 
ฟตุ มลีักษณะเป็นเจดยีส์ทีอง ขนาด 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นกอ้นหนิขนาด
ใหญท่าสทีองอรา่ม เสน้รอบวงของกอ้นหนิราว 17 เมตร ตัง้อยูบ่นขอบ
หนา้ผาสงูชนัอยา่งหมิน่เหม ่เหมอืนจะหลน่และทา้ทายแรงดงึดดูของโลก
โดยไมต่กลงมาอยา่งเหลอืเชือ่  นับเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานของพมา่ 
และยงัเป็นพระธาตปุระจําปีจอ ทีค่นเกดินักษัตรนีค้วรไปนมสัการสกัครัง้
หนึง่ในชวีติเพือ่ความเป็นมงคล และ เชือ่วา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุ
อนิทรแ์ขวนนีค้รบ 3 ครัง้ ผูนั้น้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิ และขอพรสิง่ใด
ก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทกุประการ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําคณะสกัการะ และสวดมนตท์ี ่พระธาตอุนิทรแ์ขวน  (สกัการะครัง้ที2่) 
“ไจก้ท์โีย” ในภาษามอญ หมายความวา่ หนิรปูหัวฤๅษี โดยมตํีานานเลา่
ขานกนัวา่ ในสมยัพทุธกาลมฤีๅษีองคห์นึง่ซอ่นพระเกศาทีไ่ดรั้บมาจาก
พระพทุธเจา้เมือ่ครั ้งมาโปรดสตัวใ์นถ้ําไวใ้นมวยผมมาเป็นเวลานาน  เมือ่
ใกลถ้งึวาระทีจ่ะตอ้งละสงัขาร  จงึตัดสนิใจมอบพระเกศา ธาตุใหก้บัพระ
เจา้ตสิสะ  กษัตรยิผ์ูค้รองนครแหง่หนึง่ ซึง่เป็นบตุรของลกูศษิยท์ีนํ่ามา
ฝากใหฤ้ๅษีชว่ยเลีย้งดตูัง้แตเ่ล็ก แตก่อ่นอืน่ตอ้งใหพ้ระเจา้ตสิสะหากอ้น
หนิทีม่ลีักษณะคลา้ยศรีษะของฤๅษีมาให ้โดยมพีระอนิทรช์ว่ยหากอ้นหนิ
ทีม่ลีักษณะเหมอืนกบัศรีษ ะฤๅษี มาจากใตท้อ้งมหาสมทุรมา วางหรอื
แขวนไวบ้นภเูขาหนิ และพระเจา้ตสิสะจงึสรา้งเจดยีเ์หนอืกอ้นหนินัน้ เพือ่
บรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ทา่นสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนต์
ไดต้ลอดคนื  สําหรับทา่นทีต่อ้งการนมสัการเป็นเวลานาน  ทีบ่รเิวณ
ระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จ ้กท์โีย ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาวหรอืกนัลมหรอื
ผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังไปดว้ย เนือ่งจากบรเิวณพืน้ทีนั่น้มคีวามเย็น
มาก (พระเจดยีอ์งคน์ีเ้ปิดตลอดคนื แตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดสาํหรับสภุาพบรุษุ
ทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยีปิ์ดเวลา 22.00น. สว่นสภุาพสตร ีสาม ารถอธิ
ฐานและฝากสภุาพบรุษุเขา้ไปปิดแทนได ้ทา่นสามารถเตรยีมแผน่ทองคํา
ไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืหาซือ้ไดท้ีว่ัด)   

 น าคณะเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั YOE YOE LAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่   
 http://www.yoeyoelayhotel.com  

 

http://www.yoeyoelayhotel.com/
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วนัทีส่อง พระธาตอุนิทรแ์ขวน – วดัไจป๋๋อรอ(วดัพระไฝ่เลือ่น) – ยา่งกุง้ – พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัจ ี – 
วดัหงาทตัจ ี– ตลาดสกอ๊ต – พระมหาเจดยีช์เวดากอง                                                 (B/L/D) 

 กราบสกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวน  ยามเชา้ตรู(่สกัการะครัง้ที3่) 
อสิระตามอธัยาศัย (กจิกรรมนีไ้มบ่งัคับ)  สําหรับทา่นทีต่อ้งการใส่

บาตร ทําบญุทีพ่ระธาตอุนิทรแ์ขวน อาหารทีจ่ะใสบ่าตรสามารถซือ้
ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จําหน่าย ราคาอาหาร  ประมาณ 3,000 จ๊าต 
ดอกไมธ้ปูเทยีน ประมาณ 300-500 จ๊าต นยิมจดุเทยีนตามกําลัง
วันหรอืจํานวนอาย ุ ทําบญุตามอธัยาศัย  ชืน่ชมกบับรรยากาศทีส่ด
ชืน่ ทวิทัศนท์ีง่ดงาม และความศรัทธาของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่  

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00น. นําคณะลงจากพระธาตอุนิทรแ์ขวน โดยรถบรรทกุหกลอ้ขนาดเล็ก
ถงึคิม้ปนูแคม้ป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสูเ่มอืงหง
สาวด ี(ใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง)  

นําคณะเดนิทางสู ่วดัไจก้ป์อลอ (kyaikpawlaw) หรอื วดัพระไฝเลือ่น  พระพทุธรปูทีม่อีายุ
มากกวา่ 2,000 ปี โดยมเีรือ่งเลา่กนัวา่เป็นพระพทุธรปูทีล่อยน้ํามาตดิอยูใ่กล ้ๆ  วัด จากนัน้ชาวพมา่
ไดนํ้าพระพทุธรปูมาประดษิฐานไวท้ีว่ัดแลว้ปิดทององคพ์ระ
ทัง้องค์  ตอ่มาในตําแหน่งทีห่างคิว้ไดม้จีดุๆ  เหมอืนไฝ
เกดิขึน้ จะปิดทองกีค่รัง้ก็ยงัเกดิเป็นจดุดําๆ  อยูต่ลอด ทาง
วัดจงึไมไ่ดปิ้ดทองตรงทีตํ่าแหน่งไฝอกีเลย จงึเรยีกพระองค์
นีก้นัวา่ พระไฝเลือ่น นอกจากนีย้งัมพีระนอนวัดไฝเลือ่น  ซึง่
มเีรือ่งราวเลา่มากมายเกีย่วกบัสถานทีแ่หง่นี ้รายการ 
National Geographic Society ไดเ้คยมาถา่ยทําสารคดทีีน่ี่
มากกวา่ 10 ครัง้ ซึง่ในแตล่ะครัง้ตําแหน่งไฝทีบ่รเิวณ
หนา้ผากจะไมต่รงกนัเลยซึง่เป็นเรือ่งมหัศจรรยม์าก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตคาร(พเิศษ กุง้แมน่ า้เผา)  

เดนิทางสูเ่มอืงยา่งกุง้ ( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง ) เขา้ชม วดัพระ
พุทธไสยาสนเ์จาทตัจี(Kyauk Htatgyi Buddha) หรอื พระนอนตาหวาน  
นมสัการพระพทุธ ไสยาสน์ทีม่คีวามยาว 70 เมตร ซึง่นับวา่เป็นพระพทุธรปูทีม่ี
ดวงตาสวยงามทีส่ดุในประเทศพมา่ มขีนตาทีง่ดงาม  และทีฝ่่าพระบาท
ประกอบดว้ยลายธรรมจักรขา้งละองค ์บรเิวณกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรปู
มหามงคล 108 ประการ 

นมสัการพระใหญ่  วดัหงาทตัจี(Nga 
Htat Gyi) สกัการะ พระพทุธรปู

ทรงเครือ่งใหญท่ีส่ดุในพมา่  “หงาทัตยี” 

แปลวา่ สงูเทา่ตกึ 5 ชัน้ น่ันจงึเป็นทีม่า

ทีร่ปูพระพทุธรปู องคน์ีย้ ิง่ใหญเ่ทา่กบั

ตกึ 5 ชัน้ พทุธลักษณะเป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยั แกะสลัก

จากหนิออ่นขนาดใหญ ่มคีวามสงูถงึ 14 เมตร เอาแบบมาจาก

พระพทุธรปูทรงเครือ่งศลิปะมณัฑเลย ์ สรา้งโดย

เจา้ชาย Minyedeippa ในปี พ.ศ.2101 (ค.ศ.1558) ประดับ

ดว้ยเครือ่งประดับทีทํ่ามาจากโลหะสทีองประดับดว้ยพลอย
และอญัมณีหลากหลายประเภทลวดลายละเอยีดงดงาม มฉีากดา้นหลังและตัวอาคาร เป็นไมส้กัแกะสลัก

ลวดลายอยา่งวจิติรบรรจง 

นําคณะอสิระชอ้ปป้ิง ตลาดสกอ๊ต(Scot Market) หรอื ตลาดโบโจก๊  ออง
ซาน(Bogyoke Aung San) เป็นตลาด

เกา่แกข่องชาวพมา่  สรา้งขึน้โดยเจมส ์

จอรจ์ สกอตต ์เมือ่ปี พ.ศ .2469 ในสมยั

ทีย่งัเป็นอาณานคิมขององักฤษ  แตเ่ดมิ
เป็นโรงงานซอ่มหัวรถจักรหรอืรถไฟ  ใน
สมยัทีย่งัเป็นอาณานคิมขององักฤษ   
เป็นลักษณะอาคารเรยีงตอ่กนัหลายหลัง 
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สนิคา้ทีจํ่าหน่ายในตลาดแหง่นีม้หีลากหลายชนดิ เชน่ อญัมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไขม่กุ เครือ่งเงนิทีม่ี
ศลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ งานไมส้กั ไมห้อมแกะสลัก งาชา้งแกะสลัก ผา้ทอ ผา้โสรง่ และผา้ตา่งๆ  
สง่ตรงจากเกาหลแีละญีปุ่่ น ภาพเขยีนสน้ํีา  สน้ํีามนัอนังดงามในราคาถกู แป้งทานาคาหรอืตะนะคา เป็น

ตน้ นอกจากนีย้งัเป็นแหลง่แลกเงนิทีไ่ดอ้ตัราดี (หากซือ้สิน้คา้หรอือญัมณีทีม่รีาคาสงู ควรขอ

ใบเสร็จรับเงนิดว้ยทกุครัง้ เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ)  
นําคณะกราบ นมสัการ  พระมหาเจดยีช์เวดากอง( Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องคํา
คูบ่า้นคูเ่มอืงของประเทศพมา่อายกุวา่2,000 ปี เป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานของพมา่  เป็น มหาเจดยีท์ี่

ใหญท่ีส่ดุของประเทศ พมา่  สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมือ่กวา่ 
2,000 ปีกอ่น ในสมยัทีย่า่งกุง้ยงัเป็นดนิแดนของมอญ มชีือ่เมอืงเดมิ
วา่ ดากอง หรอื ตะเกนิ ตอ่มาพระมหากษัตรยิม์อญและพมา่แทบทกุ
พระองคไ์ดถ้อืเป็นพระราชภารกจิในการกอ่เสรมิองคพ์ระเจดยีใ์หส้งู
ใหญข่ึน้เรือ่ยๆ  จนสงูถงึ 326 ฟตุ กวา้ง 1,355 ฟตุในปัจจบุนั  
โดยเฉพาะในสมยัพระนางซนิสอบู  หรอืนางพระยาตะละแมท่า้วเจา้  
กษัตรมีอญผูค้รองเมอืงหงสาวดี  ไดท้รงรเิริม่ธรรมเนยีม ถวายทองคํา
เทา่น้ําหนักพระองคเ์อง เป็นการบชูาและ
บรูณะพระมหาเจดยี์  นับตัง้แตท่รงขึน้
ครองราชยใ์นปี พ.ศ. 1996 จนกลายเป็น
พระราชพธิทีีป่ ฏบิตัสิบืตอ่กนัมา  พระมหา
เจดยีช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยู่ มี
น้ําหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม ใชท้องคําแทต้ี

เป็นแผน่ปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบองค ์ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอย  อญั
มณีล้ําคา่กวา่ 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิขนาดเทา่ไขไ่กบ่นยอด  รอบๆองค์
พระเจดยีเ์ป็น ลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของพทุธศาสนกิชนไดจํ้านวนมาก   
บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถง  สรา้งดว้ยเครือ่งไมห้ลังคาทรงปราสาท
ปิดทองลอ่งชาดประดับกระจกทัง้หลัง ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับ
ใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา  เพราะชาวมอญและชาวพมา่ถอืการกราบไหว ้
บชูาพระเจดยีช์เวดากองเป็นนติย์  จะนํามาซึง่บญุกศุลอนัเป็นหนทางสูก่าร

หลดุพน้ทกุขโ์ศกโรคภยัทัง้มวล บางคน
มา น่ังทําสมาธเิจรญิสตภิาวนานับ
ลกูประคํา และบา้งเดนิประทักษิณรอบ
องคพ์ระเจดยีเ์ป็นการบชูา ทา่นสามารถ
ชมแสงของอญัมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตร  โดยจดุชมแตล่ะจดุจะได ้
เห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สน้ํีาเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็น
ตน้ การบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง ใหบ้ชูาพระประธานทีว่หิาร
โถงดา้นใดดา้นหนึง่กอ่น และไหวพ้ระประจําวันเกดิของตนที่
ประดษิฐาน อยูร่อบเจดยี์ ทัง้แปดทศิรวม 8 องค์ สรงน้ําพระเทา่
จํานวนอาย+ุ1 เดนิประทักษิณ(วนขวา)ทีล่านอธฐิานขอพรรอบพระ
เจดยี์ 1 รอบ น่ังอธฐิานบนลานพระเจดยี ์ จดุทีบ่เุรงนองมาขอพร

กอ่นออกรบ รว่มบรจิาคปัจจัยบํารงุพระเจดยี ์จากนัน้ตรีะฆงั(ใบใดใบหนึง่)ใหเ้ทวดาบนสวรรครั์บรูแ้ละ
อนุโมทนาบญุ ทา่นสามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีนไปไหว ้  เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ  ลาน
อธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงค ล ทา่นสามารถน่ังสมาธ ิสวดมนต ์เดนิประทักษิณบชูา และชม
พระมหาเจดยีย์ามเย็น ยามทีแ่สงอาทติยก์ระทบพระมหาเจดยีข์บัสทีองของพระเจดยีใ์หส้กุสกาวแวววาว 

สรงน า้ส ิง่ศกัด ิส์ทิธิป์ระจ าวนัเกดิรอบองคเ์จดยีช์เวดากอง 

 

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

 วนัทาม ิอตุตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกตุตะเร  มะโน ลมัเม สตัตงั สะรตันะ 
ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิ ทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย ธสัสะต ิ 
ตตยิงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิ       จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ
อะหงั วนัทาม ิทรูะโต    อะหงั วนัทาม ิธาตโุย     อะหงั วนัทาม ิสพัพะทา    อะหงั วนัทาม ิสริะสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความส าเร็จ *** 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์
สญัลกัษณ์ 

ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางส ัน้ พญานาค 
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 (ขอ้แนะนําในการเขา้ชมพระมหาเจดยีช์เวดากอง หา้มทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิ นุ่งกางเกงขาสัน้ หา้มสวมถงุน่อง รองเทา้ทกุ
ชนดิ เมือ่ชาํระคา่เขา้ชมตอ้งตดิสตกิเกอรส์ใีหม้องเห็น เดนิชมพระเจดยีใ์หเ้ดนิวนขวาเทา่นัน้) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร 

 น าคณะเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Central Hotel / Yangon หรอืเทยีบเทา่ 
 http://www.centralhotelyangon.com  

วนัทีส่าม สเิรยีม – เจดยีเ์ยเลพญา – พระเจดยีโ์บตะทาวน ์– เทพทนัใจ –  เทพกระซบิ – วดับารม ี– วดั
พระหนิออ่น – ชา้งเผอืก – สนามบนิมงิกาลาดง(เมยีนมาร)์ – สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ)  

                                                                                                                                                (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงสเิรยีม  (Thanlyin) โดยรถปรับอากาศ  (ระยะทางประมาณ 25 กโิลเมตร ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 50 นาที) นําคณะลงเรอืเพือ่ ชม เจดยีเ์ยเลพญา  
(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) วัดและเจดยีต์ัง้อยูบ่นกลางแมน้ํ่ายา่งกุง้ จงึ
เรยีกกนัวา่ “เจดยีก์ลางน้ํา ” สกัการะพระพทุธรปูทรงเครือ่งจักรพรรดเิกา่แกม่ี
อายนัุบพันปี ทีป่ระดษิฐานบนบลัลังกไ์มแ้กะสลักปิดทอง ไหว ้ สกัการะเพือ่ขอ
พรพระจกบาตร หรอืพระอปุคปุ ทีเ่ป็นทีนั่บถอืของชาวพมา่ บรเิวณทา่เทยีบเรอื
บนเกาะ ตํานานเลา่วา่ เจดยีแ์หง่นีส้รา้งในสมยัมอญเรอืงอํานาจ เมือ่ราวพันกวา่
ปีกอ่น โดยคหบดชีาวมอญเป็นผูส้รา้งและไดต้ัง้จติอธษิฐานวา่ ถา้เกดิน้ําทว่มก็
ขออยา่ใหท้ว่มองคพ์ระเจดยี์  ถา้มผีูค้นมากราบไหวจํ้านวนมากเทา่ไหรก่็ขอให ้
ไมม่วีันเต็มลน้พืน้ที่ แมเ้จดยีแ์หง่นีส้รา้งบนเกาะมสีภาพเป็นเพยีงเกาะเล็กๆ  
กลางแมน้ํ่า  เจดยีแ์หง่นีข้ ึน้ชือ่ในเรือ่ง  ไหวพ้ระขอพรทําธรุกจิทางการคา้ ทา่น

สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดกุขนาดใหญนั่บรอ้ยๆ ตัวทีว่า่ยวนเวยีนอยูท่ีท่า่น้ําได ้
นมสัการ  พระเจดยีโ์บตะทาวน์(Botahtaung Pagoda) 
แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1000 นาย ตามตํานานเลา่ขานวา่ เมือ่
ราว 2,000 ปีกอ่น พระเจา้โอกะลาปะ  กษัตรยิม์อญทรงบญัชา
ใหน้ายทหารระดับแมท่ัพตัง้แถวถวายสกัการะแดพ่ระเกศาธาตุ

ทีพ่อ่คา้วาณชิสองพีน่อ้ง  อัญเชญิมา
ทางเรอืและมาขึน้ฝ่ังเมอืงตะเกงิหรอื
ดากอง ณ บรเิวณนี้ จงึสรา้งเจดยีโ์บ
ตะทาวนไ์วเ้ป็นทีร่ะลกึ พรอ้มทัง้แบง่
พระพทุธเกศา 1 เสน้ มาบรรจไุว  ้กอ่น
นําไปบรรจใุนพระมหาเจดยีช์เวดากอง 
และเจดยีสํ์าคัญอืน่ๆ พระเจดยีโ์บตะทาวน์ จงึเป็นทีเ่คารพศรัทธาอยา่งมาก ของ
ชาวมอญและพมา่เรือ่ยมา  จนกระทั่งเกดิสงครามโลกครัง้ที่  2 เครือ่งบนิฝ่าย
สมัพันธมติรไดท้ิง้ระเบดิถลม่ยา่งกุง้  ทําใหพ้ระเจดยีโ์บ ตะทาวนอ์งคเ์ดมิถกู
ทําลายพนิาศ  แตใ่นระหวา่งการบรูณะไดค้น้พบผอบทรงสถปูบรรจพุระเกศธาตุ  

และพระบรมสารรีกิธาต ุเมือ่ทําการสรา้งพระเจดยีอ์งคใ์หมแ่ลว้เสร็จเมือ่ พ.ศ. 2496 จงึไดนํ้าพระเกศธาตุ
มาบรรจใุนมณฑปครอบแกว้ใส ประดษิฐาน  ณ ใจกลาง พระเจดยี ์และทําชอ่งทางให ้
พทุธศาสนกิชนเดนิเขา้ไปดแูละสกัการบชูาไดอ้ยา่งใกลช้ดิ  วหิารดา้นขวา ประดษิฐาน
พระพทุธรปูทองคํา ปางมารวชิยั ใกล ้ๆ  กบัวหิารพระทองคํา มหีอ้งประดษิฐาน พระเขีย้วแกว้ 
ซึง่เก็บรักษาไวใ้นตูก้ระจก 
จากนัน้นําคณะสกัการะขอพร นตัโบโบจ(ีBo Bo Gyi) เทพทนัใจ เทพผูป้กปักษ์รักษาและ
บนัดาลโชค  นัต หรอืเทพเทวาอารักษ์ผู ้
คุม้ครอง ทีค่นพมา่เคารพนับถอือนัสบืเนือ่งมา
ตัง้แตส่มยัโบราณ ตัง้แตก่อ่นพทุธศาสนาจะเขา้
มา โดยเทพทีจ่ะถกูจัดวา่เป็น “นัต” นัน้ มกัจะ
เป็นคนทีเ่คยสรา้งความดี  หรอืมวีรีกรรมน่า
ประทับใจและ เสยีชวีติกะทันหันหรอื ตายโหง  
ทําใหว้ญิญาณยงัมคีวามหว่งใยในภาระหนา้ที่
บา้นเมอืงและผูค้นเบือ้งหลัง  ทําใหไ้มอ่าจไป
เกดิได ้ จงึเป็นนัตทีจ่ะคอยคุม้ครองรักษา
บา้นเมอืง หรอืสถานทีศ่ักดิส์ทิธิต์า่งๆ “โบโบจ”ี 

http://www.centralhotelyangon.com/
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นัน้ไมใ่ชช่ือ่เฉพาะของนัตองคใ์ด แตเ่ป็นคํากลางเรยีก  นัตผูช้ายทีเ่ป็นทีเ่คารพนับถอื คลา้ย
กบัคําวา่ เจา้พอ่ หรอืเจา้ปู่  ทีค่นไทยใชเ้รยีกอารักษ์แบบไทยๆ  วธิกีารสกัการะรปูปัน้เทพ
ทันใจ เพือ่ขอสิง่ใดใหส้มตามความปรา รถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น  
กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจ๊าดก็ได ้แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 
ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชี้

ของนัตโบโบยี แคน่ีท้า่นก็จะสมตามความปรา รถนาทีต่ัง้ใจไว  ้จากนัน้ขา้มถนนไปขอพรจาก 
อะมาดอวเ์มยีะ  เทพกระซบิ(Ahma Mya Nan Nwe) หรอื เมี๊ยะนานหน่วย  ตามตํานาน
กลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค มคีวามศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้  รักษาศลี ไม่
ยอมกนิเนือ้สตัวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้  มี
เรือ่งเลา่วา่ครัง้หนึง่หัวหนา้ทัวรไ์ทยนําคณะมาไหวเ้ทพทันใจไดเ้ห็นผูค้นมงุกนัหนาแน่นหนา้
ศาลของนัตองคน์ี ้ และเห็นป้ายภาษาพมา่เขยีนบอกอะไรสกัอยา่ง  จงึถามไกดว์า่ ป้ายเขยีน
ไวว้า่อยา่งไร   ไกดบ์อกวา่ "หา้มพดูสง่เสยีงดัง ” เพราะ
บรเิวณนัน้ชอบมแีมค่า้มารอ้งเสนอขายชดุเครือ่งเซน่
ไหวอ้งคเ์ทพ  สง่เสยีงเอะอ ะทัง้ทีเ่ป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์  

วัดจงึปิดป้ายเตอืนไว ้แตก่ลับเป็นวา่หัวหนา้ทัวรท์า่นนัน้เขา้ใจวา่ 
ถา้จะไปอธษิฐานขอเทพองคน์ี ้หา้มพดูเสยีงดัง  จงึอธบิายใหค้ณะ
คนไทยฟังวา่ ถา้จะอธษิฐานขออะไรกบัเทพองคน์ีต้อ้งกระซบิ เมือ่
มคีนไดรั้บผลอธษิฐานสมปรารถนากลับมาแกบ้นแลว้ก็เลา่ลอืกนั
ตอ่ๆไป จนกลายเป็นธรรมเนยีมปฏบิตั ิ วา่ตอ้งมากระซบิขอพรอะ
มาดอวเ์มยีะ แมแ้ตช่าวพมา่ก็เริม่ทําตามบา้งแลว้ โดยนยิมบชูาดว้ย
มะพรา้วและกลว้ยนาก น้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้ซึง่มกัเป็นดอกมหาหงสแ์ละผลไมต้า่ง ๆ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (พเิศษ ล็อบสเตอรส์ลดั+เป็ดปกักิง่) 

สกัการะพระธาต ุวดับารม ีพพิธิภณัฑพ์ระธาตใุหญท่ีส่ดุในพมา่  สกัการะพระเกศา
ของพระกสัสปะพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทีเ่ชือ่วา่ยงัมชีวีติอยูจ่รงิ  ดว้ยองคพ์ระเกศา
ธาตนุีเ้มือ่นํามาวางบนมอืจะสามารถเคลือ่นไหวได ้  วัดนีย้งัไดช้ือ่วา่เป็น วัดทีเ่ก็บ
องคพ์ระบรมสารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุดว้ย  พระธาตุของพระโมคัลลานะ พระสารบีตุร 
และองคพ์ระอรหันตต์า่ง ๆ 

นําคณะเขา้ชม วดัพระหนิออ่น  Kyauk Taw Gyi หรอื เจาตาวจี นมสัการ

พระพทุธรปูหยกขาวขนาดใหญท่ีส่ดุในพมา่  
สรา้งในสมยันายพลตานฉ่วย  สขีาวสะอาด

และไมม่ตํีาหน ิสงู 37 ฟตุ กวา้ง 24 ฟตุ หนัก 

600 ตัน เป็นพระพทุธรปูประทับน่ัง  พระหัตถ์

ขวาบรรจพุระบรมสารรีกิธาตทุีอ่ญัเชญิมาจากสงิคโปร์  และศรลีังกา
ยกขึน้หันฝ่าพระหัตถอ์อกจากองค ์หมายถงึการไลศ่ัตรแูละประทาน
ความเจรญิรุง่เรอืง นํามาประดษิฐานในหอ้งกระจกตดิแอร์  เพราะหนิ

ออ่นถา้โดนอากาศรอ้นจะแตก รา้ว หนิทีเ่หลอืมา
สลักเป็นพระพทุธบาท ซา้ย-ขวา  ประดษิฐานอยู่
บรเิวณดา้นหลังพระพทุธรปู  
เขา้ชม ชา้งเผอืก  คูบ่า้นคูเ่มอืงของ พมา่ 3 เชอืก  มสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตัว ถกูตอ้ง

ตามคชลักษณ์ทัง้ 9 ประการตามตําราโบราณของพมา่ชา้งเผอืกเชอืกแรก เป็นเพศเมยี

ผวิสชีมพอูายมุากทีส่ดุคลอ้งไดท้ีย่ะไข ่ถอืวา่เป็นชา้งเผอืกทีส่วยทีส่ดุ  ชา้งเผอืกเชอืก

นีเ้คยไดอ้ญัเชญิพระเขีย้วแกว้จากลังกา โดยอญัเชญิมาจากสนามบนิมงิกาลาดงไปยงั
ถ้ํามหาภาศนะสถานทีส่งัคายนาพระไตรปิฏก  อกีสองเชอืกเป็นเพศผู ้ ทีน่ีม่กีารขายขน

หางชา้งเผอืก  เชือ่กนัวา่เป็นเครือ่งรางปัดเป่าสิง่ไมด่ี  ขนหางชา้งเผอืกมทีัง้แบบเป็น

เสน้ และแบบทีถ่ักเป็นแหวน  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร 

18.00น. นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิมงิกาลาดง เมยีนมาร ์เพือ่เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ 
21.00น.      เดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 4239 (พักผอ่นบน

เครือ่งบนิ) 
22.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภีาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 

วันเดนิทาง 
ผูใ้หญ,่ เด็ก 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
 

เพิม่ 

               06-08  สงิหาคม  60 
               27-29  สงิหาคม  60 
               10-12  กนัยายน  60 
               24-26  กนัยายน  60 

12,900฿ 3,900฿ 

01-03  ตลุาคม  60 
15-17  ตลุาคม  60 13,900฿ 3,900฿ 

 
 

 
 

ราคาทวัรร์วม 

☑ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัด  โดยสายการบนินกแอร ์เสน้ทาง กรงุเทพฯ -ยา่งกุง้ - กรงุเทพฯ  
☑ คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(2 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
☑ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ , คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ

☑ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

☑ คา่รถโคช้ปรับอากาศ นําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(ไมร่วมคา่ทปิคนขับรถ)  
☑ คา่หัวหนา้ทัวรข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

☑ คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท(เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
☑ คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 

01 ก.พ. 2559 และทา่นตอ้งชําระเพิม่ หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่จากสายการบนิ 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

☒ คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (สายการบนินกแอรไ์มเ่กนิ 20กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
☒ คา่ธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

☒ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถเหมา โดยเฉลีย่ 6$ /วนั นบัเป็นบรกิาร 3วนั หรอื 18$ ตลอดทรปิ  

☒ คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย โดยเฉลีย่ 3$ /วนั นบัเป็นบรกิาร 3วนั หรอื 9$ ตลอดทรปิ 

☒ คา่นํากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอ เขา้สถานทีท่อ่งเทยีว(บางแหง่) 
☒ คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

☒ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

☒ คา่น้ําดืม่ 

☒ คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

☒ คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

☒ สําหรับราคานี้บรษัิทฯ จะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

☒ คา่ประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทัวร ์

☒ คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

หมายเหต ุ 
❖ ภาพทีใ่ชป้ระกอบในโปรแกรมทัวรข์า้งตน้ ใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมมุมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว สสีนั บรรยากาศในสถานที่

จรงิอาจไมเ่หมอืนในภาพขา้งตน้ เนื่องจากสภาพอากาศ , ชว่งเวลา , แสง, ฤดกูาล อืน่ๆเป็นตน้ ภาพทีใ่ชแ้สดงใน
โปรแกรมทัวรข์า้งตน้จงึใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้  

❖ รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ , รถไฟ โรงแรมทีพั่กในตา่ง  
ประเทศ หรอืเหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง  
เป็นสําคัญ 

❖ กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลังจะไป หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆ  เกดิขึน้
และมเีหตทํุาใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกวา่จะไดรั้บ
การยนืยันจากสายการบนิ โรงแรม รถไฟ หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได  ้

❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ  อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่งและ 
โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

❖ บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเขา้เมอืง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของ  
หา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

❖ บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตัวผูเ้ดนิทางเอง 

❖ บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาติ
หรอื คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 
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❖ ระหวา่งการเดนิทางผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบทรัพยส์นิของตนเอง 

❖ มัคคเุทศก ์พนักงาน  และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

❖ กรณีในกลุม่คณะของทา่นมผีูต้อ้งการ การดแูลพเิศษ, น่ังรถเข็นwheelchair, เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว ฯลฯ 
ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน กลุม่คณะของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทาง ทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะ 
คนขับรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์มคีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

❖ เมือ่ทา่นไดชํ้าระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ 
ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

❖ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง
ทราบลว่งหนา้กอ่น 14 วนัท าการ 

❖ กรณีลกูทัวรจ์ะซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ ตอ้งโทรสอบถามเพือ่ยนืยันการออกกรุ๊ปทีแ่น่นอนจากบรษัิททัวร์
เสยีกอ่น มฉิะนัน้ทางบรษัิททัวรจ์ะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

❖ บรษิทั ขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทยีวเทา่น ัน้ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000  บาท ภายใน 3 วันหลังการจองฯ , การจองจะสมบรูณ์
เมือ่บรษัิททัวรไ์ดรั้บชําระเงนิมัดจําทัวร ์และ แจง้คอนเฟิรม์กลับแลว้เทา่นัน้ 

● กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 21 วนัท าการ  มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง
โดยอตัโนมัต ิ

● สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (TRP) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะนําใหท้า่น
เปิดหอ้งพักเป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

● บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทัวรทั์ง้หมด กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม
จํานวนทีบ่รษัิทฯ กําหนดไว ้เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทฯ ตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

● กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นื
คา่มัดจําทัง้หมด เนื่องจากเหตผุลในขอ้กอ่นหนา้นี้ และหากมยีกเลกิหลังจากออกบตัรโดยสารแลว้ บรษัิทฯ จะทําการ
คนืเงนิไดห้รอืไม ่ขึน้อยูก่บัสายการบนิ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ณ ประเทศทีเ่ราจะเดนิทางทอ่งเทยีว 

ยกเลกิการเดนิทาง  

▪    ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วันทําการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจํา 

▪    กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 21-29 วันทําการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจํา  

▪    กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 16-20 วันทําการ บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งหัก 50% ของราคาทัวร ์ 

▪    ถา้ยกเลกิกะทันหันกอ่นวันเดนิทาง 15 วัน บรษัิทฯ สงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิทัง้หมด 

▪ ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 
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