
 

 

รหัสทัวร B2B1900904 
ทัวรพมา สะพานบุญ หนุนนํา ยางกุง หงสา สเิรียม 
พระธาตุอินทรแขวน 3 วัน 2 คืน (DD) 
เจดียชเวดากอง เจดียชเวมอดอร พระธาตุอินทรแขวน 
ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคํา ที่ เจดียโบตาทาวน 
ไหวพระขอพรทําธรุะกิจทางการคา ณ เจดียกลางน้ําเยเลพญา 
แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผานพิธีปลุกเสก 
 

 

 

 

วนัที� 1 กรุงเทพฯ ดอนเมอืง–ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวดัไจค้ะ

วาย–เจดยีช์เวมอรด์อร-์พระราชวงับุเรงนอง-พระธาตุ

อนิทรแ์ขวน 

วนัที� 2 พระธาตอุนิทรแ์ขวน–หงสาวด-ีพระนอนชเวตา

เลยีว–เจดยีไ์จปุ๊่ น–ยา่งกุง้- พระนอนตาหวาน-เจดยีช์เว

ดากอง   

 วนัที� 3  เมอืงสเิรยีม (เจดยีก์ลางนํ�า) – ยา่งกุง้ - เจดยี ์

โบตะทาวน ์(เทพทนัใจ) ชอ้ปปิ� งตลาดสกอ๊ต – วดัพระ

หนิออ่น – ชา้งเผอืก กรุงเทพฯ        

 

 



 

 

 

กําหนดการเดินทาง 
วันที่ 24-26 / 28-30 เม.ย.62        11,900.- 
วันที่ 29 เม.ย.62 – 01พ.ค.62        11,900.- 
วันที่ 10-12 พ.ค.62         11,900.- 
วันที่  24-26 พ.ค.62         10,900.- 
วันที่ 03-05 พ.ค.62         11,900.- 
วันที่ 17-19 พ.ค.62         13,900.- 
วันที่ 31พ.ค.-02มิ.ย.62         10,900.- 
วันที่ 07-09 / 14-16 / 15-17 / 21-23 มิ.ย.62    10,900.- 
วันที่ 28-30 /29 มิ.ย.62-01 ก.ค.62      11,900.- 
วันที่ 05-07/ 06-08/ 12-14/ 13-15 ก.ค.62     11,900.- 
วันที่ 26-28 ก.ค.62         13,900.- 
วันที่ 27-29 ก.ค.62         14,900.- 
วันที่ 02-04/ 03-05 /17-19/ 23-25/24-26 ส.ค.62   11,900.- 
วันที่ 09-11 ส.ค.62         14,900.- 
วันที่ 30ส.ค.-01ก.ย.62 / 31ส.ค.62-02ก.ย.62     11,900.- 

 

 
 
 
 
 

ราคายังไมรวมคาทิปไกด + คนขับรถทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 
 



 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ยางกุง-หงสาวดี-วัดไจคะวาย–เจดียชเวมอร
ดอร-พระราชวังบุเรงนอง– พระธาตุอินทรแขวน 

04.00 น. พรอมกัน ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศช้ัน 3 เคานเตอร สายการบินนกแอร โดยมีเจาหนาทีค่อยให
การตอนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทุก
ทาน 

06.30 น. 
 
07.35 น. 
 
 
 
 
 
 

ออกเดนิทางสู ยางกุง โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม
มีอาหารบนเคร่ือง) 
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองเปนที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทย
ครึ่งช่ัวโมง) 

นําทานเดินทางสูเมืองหงสาวดี นําทานตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป 
ที่ วัดไจคะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปฎก
เปนจํานวนมากทานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ี
ได 

 เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ยางกุง-หงสาวดี-วัดไจ
คะวาย–เจดียชเวมอรดอร-พระราชวังบุเรง
นอง-พระธาตุอินทรแขวน 

✈       �        �   

2 
พระธาตุอินทรแขวน–หงสาวด-ีพระนอนช
เวตาเลียว–เจดียไจปุ�น–ยางกุง- พระนอน
ตาหวาน-เจดียชเวดากอง           

�        �        � 

3 
เมืองสิเรียม (เจดียกลางนํ้า) – ยางกุง - เจดีย
โบตะทาวน (เทพทันใจ) ชอปปم�งตลาดสกอต – 
วัดพระหินออน – ชางเผือก กรุงเทพฯ 

�        �       ✈ 

 

KYAIK HTO 
HOTEL หรอื YOE 
YOE LAY HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

BEST WESTERN 
GREENHILL 
HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
คํ่า 
 

จากน้ันนําทานสักการะ พระเจดียชเวมอดอว เจดียน้ีเปนสัญลักษณแหง
ความรุงโรจนแหงหงสาวดี และนับเปน 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา คน
ไทยนิยมเรียกวา “พระธาตุมุ เตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา ซึ่งครั้งกอนเปนสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ กอนออกศึก
ของบูรพกษัตริย ในสมัยโบราณกาล ไมวาจะเปนกษัตริยมอญหรือพมา 
รวมท้ังพระเจาบุเรงนองดวย และเมื่อครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ
พระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการ
พระเจดียองคน้ี ยังเคยผานการพังทลายจากแผนดินไหวครั้งใหญมาแลว
ถึง 4 ครั้ง ทําใหปลียอดของเจดียองคน้ีหักพังลงมา แตดวยความศรัทธา
ที่ชาวเมืองมีตอเจดียองคน้ี จึงไดทําการสรางเจดียชเวมอดอวขึ้นมาใหม
ในปพ.ศ.2497 ดวยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สรางสูง 70 ฟุต) 
นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมา สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดตั้งไหวที่มุมหน่ึง
ขององคเจดียเพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับเจดีย
องคปจจุบัน  ทานจะไดนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถ
นําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคล ซึ่งเปรียบ
เหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(กุงแมนํ้ายาง ทานละ 1 ตัว) 

จากน้ันนําทานชม พระราชวงับุเรงนอง สรางขึ้นในป พ.ศ. 2109 เพื่อใช
เปนศูนยกลางทางการปกครองและใชออกวาราชการ ป พ.ศ. 2142 ใน
สมัยพระเจานันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมน้ันเคยเปนที่ประทับของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาวและถูกจับเปนตัวประกัน มี
การคนพบเสาและกําแพงเดิมที่ถูกฝงอยูในดิน รัฐบาลพมาจึงไดทําการขุด
คนและสรางพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม โดยถอดแบบจากของเดิม ซ่ึง
พระตําหนักที่ประทับบรรทมสีทองเหลืองอรามที่ดูโดดเดนชวนมองใน
รูปแบบสถาปตยกรรมพมา และทองพระโรงที่ใชออกวาการก็ดูโดดเดน
ดวยสถาปตยกรรมพมาสีทองเหลืองอรามทั้งภายนอกและภายใน 

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู  คิมปูนแคมป� (เชิงเขาไจกโท) ใชเวลา

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่พัก 
 
 
 
 
 
เชาตรู 
 
 
 
 
 
 
 
เชา 
 
 
 
 

เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหวางทางทานจะเห็นแมน้ําสะโตง ซึ่งเปน
แมน้ําที่มีความสัมพันธกับพระนเรศวรมหาราช พระองคสามารถยิงพระ
แสงปนขามน้ําท่ีกวางใหญนี้ไปตองแมทัพพมา จนไดรับชัยชนะ จากน้ันนํา
ทานเปลี่ยนรถเปนรถบรรทุกขึ้นบนภูเขาไจกโท เพื่อเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก 
ระหวางทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง  (น่ังรถบรรทุกขึ้นไป
จนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจกโท ที่เปนที่ต้ังของพระธาตุอินทรแขวน) ***ใน
กรณีคณะทัวรเดินทางไมถึง 15 ทาน สําหรับรถขึ้นบนพระธาตุอินทร
แขวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใชรถรวมกับคณะอื่น ซื่งอาจใชเวลา
พอสมควร**** 

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารของโรงแรมที่
พัก 

 

 

หลังอาหารคํ่าเชิญทานไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพ
ทันใจพระธาตุอินทรแขวน ซึ่งเปน นักพรตที่มีความศักดิ์สิทธอีกแหงหน่ึง 
ทานสามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน ถาจะสักการะกลางแจง
เปนเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสูพระเจดียไจเที่ยว  ควรเตรียมเสื้อกัน
หนาว  หรือกันลม หรือผาหม ผาพันคอ เบาะรองน่ังเพราะพื้นที่น่ังมี
ความเย็นมาก พระเจดียองค น้ีเปดตลอดคืน  (แตประตูเหล็กที่เปด
สําหรับบุรุษที่เขาไปปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 22.00น.) พระธาตุ
อินทรแขวนน้ี เปนที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส ป พุทธศักราช 
2534 มาลา คําจันทร ที่แตงวรรณกรรม เรื่อง “เจาจันทรผมหอม   
นิราศพระธาตุอินทรแขวน” 

โรงแรม  KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL 

 

 

วนัที� 2    พระธาตอุนิทรแ์ขวน–หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลยีว–เจดยีไ์จปุ๊่ น-ยา่งกุง้- 
-เจดยีช์เวดากอง   

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิญทานสักการะ พระธาตุอินทรแขวน หรือถวายอาหารพระธาตุอินทร
แขวน ทานจะพบกับบรรยากาศยามเชาที่สดชื่น ทิวทัศนงดงาม ความ
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพมา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา 
ถายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจนความมหัศจรรยวา
พระธาตุองคน้ีตั้งอยูไดอยางไร โดยไมลมหรือหลนลงมาการที่กอนหินสี
ทองวางหมิ่นเหมบนหนาผามานานนับพันป โดยเฉพาะเมื่อมองจาก
ดานลางขึ้นไปก็ดูคลายกับลอยอยูเหนือหนาผา ราวกับพระอินทรนําไป
แขวนไวกลางอากาศนับเปนอัศจรรยเจดีย 

 

รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันใหทานไดเก็บสัมภาระแลวออกเดินทางกลับสู หงสาวดี ตาม
เสนทางเดิม 

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว เปนที่เคารพนับถือของ
ชาวพมา มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรางขึ้นโดยพระเจามิคทิป
ปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดย
จะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสนของไทยที่นิยม
วางพระบาทเสมอกัน ดานหลังพระองคมีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครั้ง
กอนพระพุธรูปองคน้ีถูกปลอยใหทรุดโทรมจนกลายเปนเพียงกองอิฐ
ทามกลางป�ารก จนถึงป พ.ศ. 2424 เมือ่อังกฤษสรางทางรถไฟสายพมา 
จึงไดพบพระนอนองคน้ี จากนั้นในป พ.ศ. 2491 หลังพมาไดรับเอกราชก็
มีการบูรณปฏิสังขรณ ใหม โดยทาสีและปดทองใหม จนกลายเปน
พระพุทธรูปที่สวยงามในปจจุบัน   อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก 
อาทิ ไมแกะสลัก ไมจันทรหอม  ผาปกพื้นเมอืง ผาพิมพเปนรูปตางๆ 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุงแมนํ้ายาง ทานละ 1 
ตัว) 

จากน้ันนําทานชม เจดียไจปุ�น ซึ่งมีอายุมากกวา 500 ป เปนพระพุธรูป

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า 
 
พักที่ 
 
 

ปางมารวิชัยขนาดใหญ มีลักษณะเปนพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบ
ทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเปนเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ดวย
พระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต), พระกกุสันโธ (ทิศ
ตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สรางโดยสี่สาวพี่นองที่
อุทิศตนใหกับพระพุทธศาสนาสรางพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบาน
ตนไมของแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมีพระพุทธรูปองคหน่ึงไดเกิดพังทลายและ
ไดมีการบูรณะใหมทําใหพระพุทธรูปองคน้ีมีลักษณะสวยงามแตกตางไป
จากองคอ่ืนๆ 

นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมือง
พมา เปนเจดียทองคําที่งดงาม ตั้งเดนเปนสงาอยูกลางเมืองยางกุง มี
ความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และ
บุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยู
น้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชางชาวพมา จะใชทองคําแทตีเปนแผน
ปดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําที่ใชในการกอสรางและซอมแซมพระ
มหาเจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูในธนาคารชาติ
อังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับ
รอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดียประกอบดวยเพชร
และพลอยมากมาย ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุ
ของพระพุธเจาจํานวน 8 เสน เปนพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย และยัง
เปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซึ่งมีทั้งผูคนชาวพมา และ
ชาวตางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย ณ ท่ี
แหงน้ีมีสถาปตยกรรมที่สวยงามอยางนาอัศจรรย ไมวาจะเปนความงาม
ของวิหารทิศที่ทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปน
ชั้นๆ ที่เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองคพระเจดีย ภายในประดิษฐานพระ
ประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา 
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คําสวดบูชาพระมหาเจดียชเวดากอง 

เปนพระธาตุประจําคนเกิดปมะเมีย (มา) มีคําสวดบูชาดังนี้ 

ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  
ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ทุติยัง  โกนา
คะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ตะติยัง  กัสสะปง  พุทธะ
จีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ   จะตุตถัง  โคตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  
ฐัสสะติ  ปญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  ธาตุ
โย อะหัง วันทามิทูระโต  ฯ 

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

โรงแรม  Best Western Green Hill หรือ Summit Parkview  
หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว   

 

 

 

เชา 
 
 
 
 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
นําทานเดินทางสู สิเรียม อยูหางจากยางกุงประมาณ 40 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ถึงเมืองสิเรียมนําทานลงเรือไป ชมเจดีย
เยเลพญา เจดียน้ีสรางขึ้นบนเกาะกลางน้ํา หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา “เจดีย

วนัที� 3    สเิรยีม (เจดยีก์ลางนํ �า) - ยา่งกุง้- เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ)   
ชอ้ปปิ� งตลาดสกอ๊ต - พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี-วดัพระหนิออ่น  ชา้งเผอืก- 
กรงุเทพฯ 

 



 

 

 
 
 
กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางน้ํา”นําทานนมัสการพระพุทธรูปทรงเครือ่งจักรพรรดิเกาแกที่
ประดษิฐานบนบัลลังกไมแกะสลักปดทองคําเปลวที่งดงาม มีอายุนับพันป 
ซึ่งเปนที่สักการบชูาของชาวพมาและชาวตางชาติ ไดเวลาอันสมควรลงเรือ
กลับและตอรถปรับอากาศเดินทางกลับยางกุง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! เปดปกกิ่ง สลัด
กุงมังกร) 
นมัสการ เจดียโบตะทาวน  ซึ่งโบตะทาวน แปลวา เจดียนายทหาร 
1000 นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวนน้ีและทรงนําพระเกศธาตุ ไว 1 เสน 
กอนท่ีจะนําไปบรรจุที่เจดียชเวดากองและเจดยีสําคัญอ่ืนๆ เมื่อเดินเขาไป
ในเจดียสามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอยางใกลชิด  นอกจากน้ียังมีสิ่ง
ที่นาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานใน
วิหารดานขวามือ เปนพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก 
ตามประวัตวิาเคยประดิษฐานอยูในพระราชวงัมัณฑะเลย ครั้งเม่ือพมาตก
เปนอาณานิคมอังกฤษในป พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนยายไปยังพิพิธภัณฑ
กัลป�กัตตาในอินเดีย ทําใหรอดพนจากระเบิดของฝ�ายพันธมิตรที่ถลม
พระราชวังมัณฑะเลย ตอมาในป 2488 พระพุทธรูปองคนี้ถูกจัดแสดงที่
พิพิธภณัฑวิกตอเรียและแอลเบิรต  และดานซายมือจะเปนรูปปم�นนัตโบโบ
ยี หรือ เทพทันใจ  ซึ่งชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบชูา ดวย
ที่เชื่อวาเมื่ออธิษฐานส่ิงใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ 
 

วิธีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน 
กลวย หรือผลไมอ่ืนๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ่งทานจะชอบมาก (บริเวณ
วัดจะมีขาย) จากน้ันก็ใหทานนําเงินเงินบาท (แบงค 20, 50, 100 บาท) 
ไปใสมือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว  

นําทานขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเม๊ียะ ตามตํานานเลาวา เปน
ธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตที่
ชาวพมาเคารพกราบไหวกัน โดยทานสามารถกระซบิที่ขางหูเบาๆ หามให

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.00 น. 
22.55 น. 

คนอ่ืนไดยิน และนําน้ํานมไปจอไวท่ีปาก บูชาดวยขาวตอก ดอกไม และ
ผลไม 
 
หลังจากน้ันนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี ซึ่งเปนพระนอนที่
มีความสวยงามทีสุ่ดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมา  ท่ีบริเวณพระ
บาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเปนมิ่งมงคลสูงสุด  ประกอบดวยลาย
ลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลางฝ�าพระบาท และลอมดวย
รูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซอนกันซึ่งแตกตาง
กับศิลปะของไทย 
 
จากนั้นนําทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ ตลาดสกอตมารเก็ต ซึ่งสรางเม่ือ
ครั้งพมายังคงเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหทานไดเลือกชมและ
เลือกซื้อสินคาที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก 
พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แป�งทานาคา ผาปกพื้นเมือง เครื่องเงิน 
ไขมุก และหยกพมา (ตลาดสกอตปดทุกวันจันทรและเทศกาลวัน
สงกรานต) 
 
นําทานชม วัดพระหินออน  ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินออนที่มี
ขนาดใหญที่สุดในพมา 
 
นําทานชม ชางเผือก ที่เปนชางคูบานคูเมืองของพมา มีสีขาวเผือกตลอด
ทั้งตัวถูกตองตาม คชลกัษณะของชางเผือกทุกประการ 
 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินยางกุง เพื่อ เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ 

ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD 
4239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
พรอมดวยความประทับใจ 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ขึ้นอยูกบัสภาวะ
อากาศ 

และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถงึผลประโยชน 
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

***ในกรณีคณะทัวรเดินทางไมถงึ 15 ทาน สําหรับรถบรรทุกขึ้นบนพระธาตุอินทรแขวน ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธใิชรถรวมกับคณะอื่น ซ่ืงอาจใชเวลาพอสมควร**** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตอง
มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษวาง
อยางตํ่า 6 หนา  
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรม : พมา สะพานบุญ หนุนนํา ยางกุง-หงสา-สิเรียม- 
พระธาตุอินทรแขวน 3วัน 2คืน สายการบินนกแอร (DD) 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง
12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง
12ป 

[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง7
ป  

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

24-26 เมษายน 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 
28-30 เมษายน 2562  11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 
29 เมษายน 2562 – 
01 พฤษภาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

03-05 พฤษภาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 
10-12 พฤษภาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 
17-19 พฤษภาคม 2562  

(วันวิสาขบูชา) 13,900 13,900 13,900 13,900 - 3,500 

24-26 พฤษภาคม 
2562 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

31 พฤษภาคม 2562 - 
02 มิถุนายน 2562 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

07-09 มิถุนายน 2562 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 
14-16 มิถุนายน 2562 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 
15-17 มิถุนายน 2562 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 
21-23 มิถุนายน 2562 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 



 

 

28-30 มิถุนายน 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 
29 มิถุนายน 2562 – 
01 กรกฎาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

05-07 กรกฎาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 
06-08 กรกฎาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 
12-14 กรกฎาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 
13-15 กรกฎาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 
26-28 กรกฎาคม 2562 
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10) 
13,900 13,900 13,900 13,900 - 3,500 

27-29 กรกฎาคม 2562  
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10) 
14,900 14,900 14,900 14,900 - 3,500 

02-04 สิงหาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 
03-05 สิงหาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 
09-11 สิงหาคม 2562 

(วันแม) 14,900 14,900 14,900 14,900 - 3,500 

17-19 สิงหาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 
23-25 สิงหาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 
24-26 สิงหาคม 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 
30สิงหาคม 2562 –  

01กันยายน2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

31สิงหาคม 2562 –  
02กันยายน2562 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

**เนื่องจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 3,500 บาท  

ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเคร่ืองบิน 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 



 

 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน  คืนคาใชจายทั้งหมด  
2.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน  เก็บคาใชจายทั้งหมด 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจายท้ังหมด 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมี
การยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท
และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบรษิัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิก
ของทาน 
6.กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียก
คืนได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆที่
เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 
7.กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว ทางบริษทัฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักคาบริการยื่นวี
ซา,คาวีซา และคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจรงิเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือได
ชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
เก็บคาใชจายจรงิที่เกิดข้ึนแลวกับทานเปนกรณีไป 
8.กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด 
9.กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เน่ืองจากผูเดินทางทานอ่ืนในกลุมโดนปฏิเสธวีซา 
หรือไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดข้ึนแลวกับทาน
เปนกรณีไป 
10.กรณีผูเดนิทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวา

เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินช้ันนักทองเท่ียว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (ใน
กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบิน
กําหนด) 



 

 

2. คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง 20 กก. 
3. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
4. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 
5. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  
6. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
8. คารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวน  
9. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง 
10. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 

บาท คา   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  

 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
เบ้ียประกนัเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
เบ้ียประกนัเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ(มินิบาร, น้ําด่ืม, บุหร่ี, เหลา, เบียร 

ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบิน
กําหนดเกินกวากําหนด,  คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�า
เดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทางเปนตน 

3. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติและผูถือเอกสารตางดาวตอง
ยื่นวีซาเขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม 1,600 บาทตอทาน และคาบริการยื่นวีซา 500 บาทตอ
ทาน ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา 5-7 วันทําการ ยกเวน หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว 
เวียดนาม และฟลิปปนส ไมตองยื่นวีซา 



 

 

4. คาหองพักเด่ียวตามอัตรา 
5. คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด 
6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก) 
8. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
9. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 

 
เงื่อนไขการจอง  
 
1. ชําระเงินคาทัวรเต็มจํานวน ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการ
โอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 
4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั ทานและ
ครอบครัวตองใหการดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด  
 
การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควรจัดเตรียม
คาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋ว
เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 

 

 

 

 

 



 

 

เรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
1.ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ัง
ของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณี
ยกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการ     ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตัว๋ REFUNDได) ผูเดินทาง
ตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทาน้ัน 
2.ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 
5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   
3.หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปน
อยางนอย 
4.น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่
สายการบิน   กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปญหา เชน  สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหา
ทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 
เรื่องโรงแรมที่พัก 
1.เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) และหองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพัก
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมีหองพักแบบ 3 ทานจํานวนไมมากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
2.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

 

เอกสารการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติที่ไมไดรบัการยกเวน) 
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ 
-หนังสือเดินทาง (Passport)  
-ตองมีอายกุารใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  
-หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา 
-รูปถาย 
-รูปถายสีหนาตรงขนาด2 น้ิว จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไวไมเกิน 6 เดือน , 
สต๊ิกเกอรใชไมได)และกรุณาเขียนเบอรติดตอ-อาชพีไวดานหลังรูป 



 

 

-ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอรตตางชาติทีเ่ดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทับ
ใหแนบมาในเลมพาสปอรตดวย 
**ในกรณีที่มีพาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพื่อป�องกันการสูญหาย หากแนบมาแลวเกิด
การสูญหายทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี ** 
หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การ
นัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 


