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ไหวค้รบ สกัการะมหา5ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ แห่งพม่า 
เยอืนอารยธรรมเก่าแก่ และ วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ ์
ชมพระธาตุมุเตา  พระนอนชเวตาเลยีง  โบตาทาวน ์
พระตาหวาน  ตลาดตองอู  เจดยีช์เวชิกอง 
วดักอบยางกี  สะพานไมอู้เป็ง พระราชวงัมณัฑเลย ์
วิหารชเวนนัดอร์  วดักุสนิาราม และ ชมโชว์พื้นเมืองการเวก +โชว์หุ่นกระบอกพุกาม 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวงับุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว 
  พระธาตุอนิทร์แขวน (ไม่รวมเสลีย่งขึน้พระธาตุ 1,000 บาท) 

04.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์สายการบินนกแอร์ 
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวก 

06.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้ โดยเที่ยวบินที่  DD423 
(บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)  

07.15 น.         เดินทางถึง สนามบินมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
(เวลาท้องถิ่นที่เมยีนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง)  
นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงหงสาวดี หรือคนมอญเรียกว่า เมอืงพะโค  (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมือ ง
หลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิง่ใหญ่ และ อายมุากกว่า 400 ปี อยูห่่างจากเมืองยา่งกุง้ 
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. ถึงเมืองหงสาวดี  หลงัอาหารนาํท่าน
เขา้ชมพระธาตุท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถาน
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา  (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ
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ของพระพุทธเจา้ นาํท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก 
ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่าง
ศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง  377 ฟุต สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต 
มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยนํ้ าหนกัท่ีมหาศาล ต กลง
มายงัพ้ืนล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีรํ่ าลือถึงความศกัด์ิ- สิทธ์
โดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินดาํ ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราช
ประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา้หาญก่อนข้ึนครองราชย ์ ท่านจะได้นมสัก าร ณ  จุดอธิษฐานอนั
ศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปคํา้กบัยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพือ่เป็นสิริมงคล ซ่ึงเปรียบเหมอืนดั่ง
คํา้จุนชีวติให้เจริญรุ่งเรืองยิง่ขึน้ไป 
จากนั้นนาํท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บัลลงัก์ผึง้  (Kanbawza Thardi Palace) ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุดคน้
และบู รณปฏิสงัขรณ์เมื่อปี พ .ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ทาํใหส้นันิษฐานไดว้่า
โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดรั้บคาํสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ 
และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตอ้งตก เป็นเชลยศึก 
เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทาง
ประวติัศาสตร์ และถกูสร้างจาํลองพระราชวงัและตาํหนกัต่างๆ ข้ึนมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร 

เที่ยง                    บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ี
มีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ .ศ.2524  ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่
ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เ ท่า
พระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีท่ียา่งกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท ซ่ึงจะเป็นลกัษณะท่ี
ไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย  นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงไจ้โท แห่งรัฐมอญ  ระหว่างทางท่านจะไดพ้บ
กบัสะพานเหลก็ท่ีขา้มผา่นชมแม่นํา้สะโตง สถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึ งในอดีตขณะท่ี  2 สมเด็จ
พระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถ้กูทหารพม่าไล่ตามซ่ึงนาํทพัโดย  สุรกรรมาเป็นกอง
หนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมา กองหนา้ของพม่าตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแม่นํ้ า
สะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่นํ้ าไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิใหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ ไดม้ีการ
ปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแม่นํ้ าสะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยงิถกูสุรกรรมา  
แม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั  กลบักรุงหงสาวดี พระแสง
ปืนท่ีใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า  "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่นํ้ าสะโตง "นบัเป็น
พระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค  ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี    จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ พระ
ธาตุอนิทร์แขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คิม้ปุ่นแค้มป์ เพ่ือทาํการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน  
เป็นรถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจาํเสน้ทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทร์แขวนได้ ) ใช้
เวลาเดินทางสกัพกั ก็ถึงจุดหยดุรถ เปลีย่นนั่งเสลีย่ง (ไม่รวมเสล่ียง) เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา  
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 พกัที่ MOUNTAIN TOP HOTEL // KYAITHOO HOTEL // GOLDEN ROCK HOTEL หรือเทียบเท่า 

  เพือ่เ กบ็สัมภาระ  หลงัจากนั้น นาํชม เจดีย์ไจ้ทีโย  หรือ พระธาตุอนิทร์แขวน  Kyaikhtiyo Pagoda 
(Golden Rock) แปลว่า กอ้นหินทอง อยูสู่งจากระดบันํ้ าทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ สูง
เพียง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาอยา่งหม่ินเหม่ แต่ชาวพ ม่ามกัยนืกรานว่าไม่มี
ทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มทาํใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ด้
อยา่งสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุอินทร์แขวนน้ีใหถื้อ
เป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคาํไป
เพือ่ปิดทององค์พระธาตุอนิทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน 
และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้) 

คํา่                       บริการอาหารคํา่  ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระ  
เจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน แต่ประตูเหลก็ท่ีเปิดสาํหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. 

วนัที่สอง พระธาตุอนิทร์แขวน – หงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง – วดัพระหินอ่อน – ช้างเผอืก – พระพุทธ 
ไสยาสน์เจาทัตจ ี– เจดีย์ชเวดากอง - โชว์พืน้เมอืง 

06.30 น.       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.      นาํท่านอาํลาท่ีพกั ออกเดินทางกลบั  เปลีย่นนั่งเสลีย่ง(ไม่รวมเสลีย่ง)  ถึงคิมปุนแคม้ป์  เปล่ียนเป็นรถโคช้

ปรับอากาศ พร้อมนาํท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี สมัผสัวิถีชีวิตชาวเมืองหงสาวดี อีกคร้ังหน่ึง  
จากนั้นนาํชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha)  สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบ
ทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผนิพระพกัตร์ไปทาง
ทิศเหนือ ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก ) เล่ากนัว่า
สร้างข้ึนโดยสตรีส่ีพ่ีนอ้งท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างใหส้ตัยส์าบานว่าจะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวิต 
ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน รํ่ าลือกนัว่าทาํใหพ้ระพุทธรูปองคน์ั้นเกิดรอยร้าวข้ึนทนัที   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่นํา้เผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั ** 

นาํท่านชม  วดัพระหินอ่อน  (Marble Buddha) ซ่ึงเป็นวดัที่มพีระพุทธรูปหยกขาว (White jade 
Buddha) สร้างจากหินหยกกอ้นใหญ่นาํมาจากเมืองมณัฑะเลยม์ีพระประวติัและมีรอยพระพุทธบาท
จาํลอง นาํท่านชมความน่ารักแสนรู้ของ ช้างเผอืก ท่ีมีลกัษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตาํราโบราณ ซ่ึงหา
ชมไดย้ากในปัจจุบนั 
นาํท่านเดินทางกลบัสู่ยา่งกุง้ สกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี  (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระ
นอนตาหวาน  นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมี
ความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบั
ศิลปะของไทย  
 

 



 

 4 

นาํท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมือง
ประเทศพม่าอายกุว่าสองพนัหา้ร้อยกว่าปี  เพื่อเสริมบารมีในสถานท่ีท่ีเปรียบเสมือนไดก้บัจิตวิญญาณ
ของชาวยา่งกุง้ และ ชาวพม่า สถานท่ีแห่งน้ีมี ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ รอบพระ
เจดียม์ีประดิษฐกรรมท่ีสวยงามอยา่งน่าอศัจรรย ์พระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลาย
รัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองคาํทั้งหมดนํ้ าหนกัยีสิ่บสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจา้จาํนวนแปดเสน้และเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองค์  บน
ยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ  จาํนวนมาก  และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอด
บริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศ  ซ่ึงทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคา ทรงปราสาท  ซอ้น
เป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีตาํนานและ
ภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ิน  ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่นํ้ ายา่งกุง้
เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมได ้จึงถือเป็นสญัลกัษณ์
แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิ ใหตี้ระฆงั 3 คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่
ตอ้งการ 

19.00 น.  บริการอาหารคํา่แบบบุฟเฟ่ต์นานาชนิด ณ ภัตตาคารการเวก  ใหท่้านไดล้ิ้มรสอาหารพ้ืนเมืองแบบ
พม่า พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อนังดงามอ่อนชอ้ย ณ ภตัตาคาร 

  พกัที่ YANGGON HOTEL//CENTRAL HOTEL //ASIA PLAZAHOTEL เทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
วนัที่สาม ย่างกุ้ง – พุกาม – วดัเจดีย์ชเวสิกอง – วดัอนันดา – วดัมนุหา – วดักุบยางก ี– วดัตโิลมนิโล - วดัสัญพญูัญู 
                     พเิศษนั่งรถม้าชมเมอืง – วหิารธรรมยนัจ ี– เจดีย์ชเวชานดอร์ - โชว์พืน้เมอืงเชิดหุ่น 

05.00 น.  บริการอาหารเช้า แบบกล่องจากทางโรงแรม 
06.00 น.     นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมงกาลาดง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 
07.00 น.     ออกเดินทางไปสนามบินยองล ูสู่เมืองประวติัศาสตร์พุกาม  โดยสายการบิน Air Mandalay  
                     เที่ยวบินที่ 6T401 
08.20 น.     เดินทางถึงเมืองพุกาม (Bagan) นาํท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง  (Shwezigon Pagoda) ซ่ึงเป็นสถปูดั้งเดิม

ของพม่าโดยแท ้มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างข้ึนหลงัพระเจา้อโนรธาข้ึนครองราชย ์เพ่ือใชบ้รรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทั้งท่ีประชุมสวด
มนต ์และศนูยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม วดัอนันดา  (Ananda Temple) ตั้งอยู่
ทางทิศตะวนัออกของกาํแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซ่ึงวิหารแห่งน้ี
นบัไดว้่าเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีมุขเด็จยืน่ออกไปทั้ง 4 ดา้น  
ซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยคุตน้ของพุกาม และส่ิงท่ีน่าท่ึงของวิหารแห่ง
น้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้ีแสงสว่างอยา่งน่า
อศัจรรย ์จากนั้นพาท่านชม วดัมนุหา (Manuha Temple) ตั้งอยูท่างตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สร้าง
เมื่อปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพ่ือสัง่สมบุญไวส้าํหรับชาติหนา้ จึ งไดน้าํอญัมณี
บางส่วนไปขายมาสร้างวดัน้ี โครงสร้างวิหารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหน่ึงองค ์กบั พระพุทธรูปอีกสาม
องคน์ัง่เบียดเสียดอยูภ่ายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคน้ี์เป็นอยา่งดี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย นาํท่านแวะชมส่ิงของข้ึนช่ือของพุกามก็คือ เคร่ืองเขิน (Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรับกนัว่ามีช่ือเสียงท่ีสุด
ในพม่า เช่น ถว้ยนํ้ า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเลก็ถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ ส่ิงท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมก็คือ 
โถใส่ของทาํจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ ่มีขนาดเบาบางและบีบใหย้บุ แลว้กบัไป คืนรูปไดด้งัเดิม 
จากนั้นพาท่านเท่ียว วดักุบยางก ี(Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ ส่ิงท่ี
โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียงัคงเหลืออยู ่จากนั้นเขา้ชม  วดัตโิลมนิโล 
(Htilominlo Temple) สร้างข้ึนเม่ือปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระ
เจา้นรปติสิทธู ซ่ึงเกิดกบันางหา้มผูห้น่ึง และไดเ้ส่ียงทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 
43 เมตร เท่ากนัทั้ง 4ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐฐ์านอยูท่ั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนั
เก่าแก่กบัลวดลายปูนป้ัน อนัประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ .ศ.1761  ซ่ึงไดรั้บการยก
ยอ่งว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก  
นมสัการ เจดีย์สัพพญัญู  ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในเมืองพุกาม ชมวหิารธรรมยนัจี  (Dhammayangyt) 
สร้างโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เช่ือว่าเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองพุกาม สร้างข้ึนเพ่ือลา้งบาป ดว้ย
ทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทาํปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตั้งโดดเด่นยิง่ใหญ่
ตระหง่านดงัตาํนานท่ีโหดร้ายไดเ้ล่าต่อกนัมา นาํท่าน นั่งรถม้า ชมเมืองทะเลเจดียท่ี์สวยงาม และหมู่บา้น
เก่าแก่เมืองพุกามท่ียงัคงวิถีท่ีวิตท่ีเรียบง่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า 
ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ (Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดียใ์นมุม 360 องศา ไดจ้าก
เจดียแ์ห่งน้ี  

คํา่       บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก  
                    ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นท่ีดูเหมือนมีชีวิตจริง พร้อมล้ิมรสอาหารพ้ืนเมือง 
 พกัที่ BAGAN HOTEL // THAZIN GARDEN HOTEL ณ เมอืงพุกาม  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

วนัที่ส่ี พุกาม – มณัฑะเลย์ – สะพานไม้อูเบ็ง – ทะเลสาบคองตามนั – พระราชวงัมณัฑะเลย์ - พระราชวงัไม้สัก 
                     ชเวนานจอง – วดักุโสดอ - เขามณัฑะเลย์  

06.30 น.      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านออกเดินทางไปยงัสนามบิน เมืองพุกาม 
08.35 น.     บินลดัฟ้าสู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยสายการบิน Air Mandalay เท่ียวบินท่ี 6T401 
09.05 น.     เดินทางถึงเมืองมณัฑะเลย ์นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองอมรปุระ (Amrapura)  เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึง

อยูท่างตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนท่ีจะยา้ยมายอยูท่ี่เมือง
มณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 จากนั้นนาํท่านผา่นชมภูเขาสกายศนูยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาท่ีสาํคญั ท่าน
จะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่นํ้ าอิระวดี เจดียจ์าํนวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นภูเขา และริม
ฝ่ังแม่นํ้ า ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดในโลกโดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือว่าเสาอ ู
เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง1,208 ตน้ซ่ึงมีอายกุว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั (Toungthamon) 
ไปสู่วดัจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียท่ี์สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งพุกาม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนาํท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวงัท่ีส่วนใหญ่ก่ อสร้างดว้ยไมส้กั

ท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชีย  ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 20 
มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษ  ไดท้ิ้งระเบิดจาํนวนมากมายถล่ม
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พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า  ดว้ยเหตุผลว่าพระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่อ งสุมกาํลงัของกองทพัญ่ีปุ่น  
พระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลอง  หลงเหลือก็แต่ป้อม
ปราการและคูนํ้ ารอบพระราชวงั ท่ียงัเป็นของดัง่เดิมอยู่  ปัจจุปัน  พระราชวงัท่ีเห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัท่ี
รัฐบาลพม่าไดจ้าํลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าข้ึนมา  
จากนั้นพาท่านไป  พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัท่ีสร้างดว้ยไมส้กัทั้ง
หลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ   วิจิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลงัคา 
บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกบัพุทธประวติัและทศชาติของพร ะพุทธเจา้   สร้างโดย
พระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีท่ีพระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยเ์พื่อเป็น
ตาํหนกัยามแปรพระราชฐาน  แต่หลงัจากท่ีพระองคส้ิ์นพระชนม ์ พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ  พระโอรสก็
ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั   ถือไดว้่าเป็นงานฝีมือท่ีปร ะณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง   นาํ
ท่านชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีทาํการ สงัคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 
5 มีแผน่ศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนงัสือกินเนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว้่า 
“หนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” 

เยน็ นาํท่านเดินทางสู่เขา  Mandalay Hill ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูน้ีสูง 240 
เมตร ซ่ึงเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงอยูบ่นยอดเขา  สามารถมองเห็น
ทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  
 พกัที่ GREAT WALL // MANDALAY CITY // AYEYOWADDY  RIVER ณ เมอืงมณัฑะเลย์ 
หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วนัที่ห้า พธิีล้างพระพกัตร์พระมหามยัมุน ี– มณัฑะเลย์ - ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ – เจดีย์โปตาทาวน์ – 
  ตลาดสกอ็ต - กรุงเทพฯ   

04.00 น. จากนั้นนาํท่านไปนมสัการ  พระมหามยัมุนี  อนัเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า  ถือเป็น
ตน้แบบพระพุทธรูปทองคาํขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์ไดรั้บการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคาํ
เนือ้นิ่ม” ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อข้ึนท่ี เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ .ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ย
ทองคาํเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง  9 ฟุต ในปี พ .ศ. 2327 พระเจา้ป
ดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี 
พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองคาํ จึงทาํให้
ทองคาํเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ํ้ าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ .ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไร
เงินเพ่ือบูรณะวดัข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้่าเป็นวดัท่ี
สร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมี
โบราณวตัถุท่ีนาํไปจากกรุงศรีอยธุยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 พร้อมทั้งร่วมพิธีการอนัสาํคญัลา้งพระ
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พกัตร์ถือเป็นการสกัการะเพื่อความเป็นสิริมงคล หลงัจากนั้น เชิญทุกท่านร่วมทาํบุญบูรณวดักุสินารา ซ่ึง
มีอายหุลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก  

06.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบินมณัฑะเลย ์
08.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินมณัฑเลย ์เพื่อเดินทางกลบักรุงยา่งกุง้ 
09.40 น. บินลดัฟ้าสู่กรุงยา่งกุง้ โดยสายการบิน Air Bagan เท่ียวบินท่ี W9-011 
10.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

นาํท่านชม  เจดีย์กาบาเอ (World Peace Pagoda) สร้างคร้ังเม่ือปี พ .ศ. 2493- 2495 โดยนายอนุู
นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีชาํระพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 6 ในช่วงระหว่างปี พ .ศ. 
2497 – พ.ศ. 2499 และเพื่อใหบ้งัเกิดสนัติสุขแก่โลก ล่าสุดใชเ้ป็นสถานท่ีใชใ้นการประชุมสงฆโ์ลกเมื่อ
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2547 ท่ีผา่นมา ท่ีสาํคญัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งพระธาตุของ 
พระสารีบุตรและพระโมคลานะ นอกจากนั้นยงัมีพระมหามุนีจาํลอง (ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของพม่า องค์
จริงอยู่ที่มณัฑะเลย์)  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ** เมนูพเิศษ สลดักุ้งมงักร เป็ดปักกิง่ ** 
นาํท่านกราบสกัการะขอพ ร พระเจดีย์โบตาทาวน์  (Botataung Pagoda)  สถานท่ีรับพระเกศาธาตุก่อน
ประดิษฐานท่ีพระมหาเจดียช์เวดากอง ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดียม์ีโครงสร้างโปร่งใหค้นสามารถเดิน
เขา้ไปภายในได ้โดยอญัเชิญพระธาตุประดิษฐานไวใ้นผอบทองคาํ และของมีค่าต่าง ๆ ท่ีพุทธศาสนิกชน
นาํมาถวายมากมาย สกัการะ “ โบโบย ี” เทพ  จากนั้น นาํท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน  (Bogyoke 
Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต  (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตใน
สมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจาํหน่ายในตลาด
แห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้
อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซ้ือส้ินค้าหรืออญัมณทีี่มรีาคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)  

18.00 น. นาํท่านเดินทางเดินสู่ สนามบินนานาชาต ิเมงกาลาดง  
21.00  น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4239  

(บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
22.45  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

หากท่านที่ต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

******************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ****************** 
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กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
เด็กมีเตยีง 

พกักับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน 

เด็กไม่มีเตยีง 
พกักับผู้ใหญ่  

2 ท่าน 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

22-26, 15-19 ม.ค. 57 
1-5, 13-17, 19-23 ก.พ. 57 

5-9, 26-30 มี.ค. 57 

30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,500.- 

 
อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบักรุงเทพฯ-ยา่งกุง้ -กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป) 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 4 คืน 
ค่าภาษีสนามบินไทยและพม่า  ค่าวซ่ีาพม่า  
ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการ          ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 15 กก.                      
 มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยู ่ 
    ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต      
 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
ค่าเสลีย่ง ขึน้-ลง พระธาตุอนิทร์แขวน (ข้ึนลง 1,000 บาท ไม่รวมทิป) 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีนํ้ าหนกัเกิน 30 กก.   
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
  ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปคนหาบเสล่ียง คนละ 1,000 จ๊าด ต่อเท่ียว (ประมาณ 40 บาท)  
 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน ประมาณ 400.- ต่อลกูคา้ 1 ท่าน 
ส ารองที่นั่ง 
ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง   
* ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วนั    
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………เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า………. 
**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทําการ** 

หนงัสือเดินทางท่ีมีวนักาํหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 
รูปถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป สาํหรับชาวต่างชาติ 3 รูป พ้ืนหลงัสีขาวหนา้ตรงเท่านั้น 
(รับเฉพาะรูปถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ห้ามแมก็ซ์รูปใส่พาสปอร์ต) 
กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่าน ก่อนจดัส่งเล่มพาสปอร์ตใหก้บัทางบริษทั 
รูปถ่ายหา้มเป็นชุดขา้ราชการเด็ดขาด 
หมายเหตุ รูปถ่ายพืน้หลงัเป็นสีอืน่ๆหรือถ่ายเองแล้วปร้ินส่งมาทางบริษัทจะไม่รั บผดิชอบหากยืน่วซ่ีาไม่ผ่านและเกดิ
ค่าใช้จ่ายจริง ในกรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

อัตราค่าวซ่ีาด่วน ที่ต้องจ่ายสถานทูต เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
 

 ยืน่วีซ่า ด่วน 4  วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่านละ 500 บาท 
 ยืน่วีซ่า ด่วน 1  วนั และ 2 วนั ลกูคา้ตอ้งไปยืน่ดว้ยตวัเอง เพื่อโชวต์วัท่ีสถานฑูตพม่า 
 

***เอกสารที่ต้องใช้: หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวนัเดินทางต้องไม่ตํา่กว่า 6 เดือน*** 
หมายเหตุ :  
>>   การสํารองที่นั่งจะเกดิการยนืยนัว่าเดินทาง เมือ่ท่านแฟกซ์สําเนาการชําระค่าบริการและได้รับการยนืยนัจากพนักงานขาย
เท่านั้น กรณไีม่ได้รับความสะดวก กรุณาตดิต่อเบอร์ 02-3477580-4 / 081-3528261 
>>   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลกิการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วนั ซ่ึงจะเกดิขึน้ได้กต่็อเมือ่ไม่
สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 16 ท่าน   หรือเกดิสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ ไม่เกดิความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ 
ยนิดีคนืเงินให้ทั้งหมด หรือจดัหาคณะทัวร์อืน่ให้ถ้าต้องการหรือนําคณะเดินทางโดยไม่มหีัวหน้าทัวร์จากเมอืงไทยแต่มผีู้ดูแล
เมือ่ท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ 
>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี ้เมือ่เกดิเหตุจาํเป็น สุดวสัิย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจบ็ ที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวสัิย
บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น 
การเจบ็ป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัตเิหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมอืงของ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมอืง อนัเนื่องมาจากมส่ิีงผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธใน
กรณอีืน่ 
>>   เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณใีดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืเงินในทุกกรณ ี
>>   อาจมกีารปรับเปลีย่นราคาทัวร์ขึน้โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณทีี่มอีัตราแลกเงินมกีารเปลีย่นแปลงจนกระทบกบั
ราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึน้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีนํา้มนั หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆ
ประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
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>>   กรณทีี่ท่านชําระมดัจาํหรือชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลกิการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วนั โดยนับ
เฉพาะวนัทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคนืค่าใช้จ่ายให้ตามจริง (ยกเว้นค่าวซ่ีา ),กรณยีกเลกิการเดินทาง
เนื่องจากป่วยต้องนําส่งใบรับรองแพทย์เพือ่ทําเร่ืองกบัสายการบินและโรงแรมที่พกั และต้องรอฟั งผลตอบรับว่าสามารถทํา
เร่ืองคนืได้หรือไม่/กรณทีี่ชําระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลกิท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกีย่วกบัดอกเบีย้และค่า
ดําเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเกบ็/ อนึ่งตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรมที่พกัเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการ
ยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง ท่านอาจมค่ีาใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่อกีคร้ังก่อนยกเลกิหรือเปลีย่นแปลง 
>>   เมือ่ท่านทําการชําระค่ามดัทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในทุกกรณข้ีางต้นทุกประการ 

 


