
 
 
 

1                                ***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน้*** 
 

ยา่งกุง้-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตอุินทรแ์ขวน 
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศกัด์ิสิทธข์องชาวพม่า 

พระธาตุอินทรแ์ขวน พระมหาเจดียช์เวดากอง พระธาตุมุเตา 

ขอพรใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดียก์ลางน ้าเมืองสิเรียม 
 

 

รายละเอียดการเดินทาง 
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ตารางการเดินทาง 

วนัที่ 1 
ดอนเมือง-ย่างกุง้-หงสาวดี-วดัไจ๊คะวาย-พระราชวงับุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว- 
เมืองไจโ้ท-พระธาตุอินทรแ์ขวน(รวมกระเชา้และรถขึ้ นพระธาตุ) 

L-D 

วนัที่ 2 
พระธาตุอินทรแ์ขวน-พระธาตุมุเตา-เจดียไ์จ๊ปุ่ น-ย่างกุง้-ตลาดสก๊อต-เจดียโ์บตาทาวน์- 
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 

B-L-D 

วนัที่ 3 
ย่างกุง้-สิเรียม-เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา-ย่างกุง้-พระนอนตาหวาน-พระพุทธรูปหงาทัตจี-
เจดียก์าบาเอ-ดอนเมือง 

B-L 

 

วันที่หน่ึง ดอนเมือง-ย่างกุง้-หงสาวดี-วัดไจค๊ะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว- 
 เมืองไจโ้ท-พระธาตุอินทรแ์ขวน (รวมกระเชา้และรถข้ึนพระธาตุ) 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7  
สายการบิน THAI LION AIR ซ่ึงมีเจา้หน้าที่คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสารการเดินทาง  

06.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  

07.35 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิ่นที่เมียนม่าร ์
ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวง
ที่เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ ย่ิงใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ ้ง (ระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

 
น าท่านร่วมท าบุญตักบาตร ณ วัดไจค้ะวาย ซ่ึงเป็นวัดส าคญัมีพระสงฆ ์จ าพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้งวดัน้ี
ยงั เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถร่วมกนัถวาย
ปัจจยัเพื่อท าการซ้ือขา้วสารถวายที่เจา้อาวาส หรือ น าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วดัแห่งน้ีได ้หากท่าน
ใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั)  
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เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา)  
น าท่ านชม  พระราชวังบุ เรงนอง สถานที่ ซ่ึ งมี
ความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทย คือ บริเวณที่
เคยเป็นพระราชวังของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ้ นในปี 
พ.ศ. 2109 แต่ไดถู้กท าลายดว้ยฝีมือของพวกยะไข่กับ
ตองอูในสมัยพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จาก
ซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท าใหส้ันนิษฐานได้
ว่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นที่ประทับของ พระเจา้บุเรง
นอง ท่านผู ้ที่ได้รับค าสรรเสริญว่าเป็น ผู ้ชนะสิบทิศ 
และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบัน 
พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวตัิศาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนักต่างๆ 
ข้ึนมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร จากน้ันน าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบ
นมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลกัษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นที่เคารพนับ
ถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถที่จะเลือกหา เคร่ือง
ไมแ้กะสลกั ที่มีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของที่
ระลึกต่างๆ ในราคาถูก  

 
จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่น ้าสะโตง สถานที่
ส าคัญทางประวตัิศาสตรซ่ึ์งในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยาไดถู้กทหาร
พม่าไล่ตามหลงัมาซ่ึงน าทัพโดยสุรกรรมาเป็นทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวร
ทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทัพของพม่า
เห็นเช่นน้ันจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง ก็จะถึง คิ้
มปูนแคม้ป์ เพื่อท าการเปลี่ยนเป็นรถทอ้งถิ่น (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวที่
เราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทร์แขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที จากน้ัน ใหท้่านสัมผัส
กับประสบการณใ์หม่ในการข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวนโดยการนัง่กระเชา้ไฟฟ้า ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 10 
นาที บนกระเชา้ท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศและวิวที่สวยงามของการเดินทางสู่ยอดเขาในอีก
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รูปแบบนึง **หมายเหตุ กรณีที่กระเชา้ปิดท าการเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุอื่นใดก็ตามที่ทางบริษัท
ไม่สามารถควบคุมได ้ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทางข้ึนสู่พระธาตุฯโดยรถหกลอ้แทน และขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณี จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้เพื่อเขา้สู่ที่พัก ใหท้่านอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย น าท่าน
นมัสการ เจดียไ์จท้ีโย หรือ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือ กอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงสิ่งสักการะสูงสุดของ
ชาวพม่า เป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองที่วางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา แต่
ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ ท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งคย่์อมท าให้
หินกอ้นน้ีทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุ
อินทร์แขวนน้ีใหถ้ือเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชื่อว่าถา้ผูใ้ด
ไดม้านมัสการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 ครั้งผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอสิ่งใดก็จะได้
สมดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน  (พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอด
คืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรับสุภาพบุรุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย ์เปิดถึงเวลา 22.00น. ส่วน
สุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท้่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไป
เพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 
**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กส าหรบั 1 คืน เพื่อน าติดตวัข้ึนไปบนพระธาตุ

อินทรแ์ขวน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบแบกสัมภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มตน้
ที่ 1,000 จา๊ด ประมาณ 25 บาท) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการ 

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
         เขา้สู่พกัที่ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
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จากน้ันท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิที่พระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 
 

วันที่สอง พระธาตุอินทรแ์ขวน-พระธาตุมุเตา-เจดียไ์จปุ่๊น-ย่างกุง้-ตลาดสกอ๊ต-เจดียโ์บตาทาวน-์ 
 เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
** อิสระใหท้่านท าบุญตกับาตรตามอธัยาศยั ส าหรบัอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีรา้นคา้
จ าหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ 300-500 จา๊ต** 
น าท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง คิ้ มปูนแคม้ป์ เปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรับ
อากาศ  จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองหงสาวดี ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง  
น าท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระ
เจดีย์องค์น้ีถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา้ และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส าคัญสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมัสการ 
ยอดเจดีย์หักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดท่ีศักดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์  และ
สามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตให้
เจริญรุ่งเรืองย่ิงขึ้ นไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะ

ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 114 เมตร สู งกว่า พระ
เจดีย์ชเวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 
ดว้ยน ้าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็น
ท่ีร า่ลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท ้และสถานที่แห่งน้ียงัเป็นสถานที่ที่พระเจา้หงสาลิ้ นด า ใชเ้ป็นที่เจาะพระ
กรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนข้ึนครองราชย์ นับเป็นเจดีย์ที่สูง
ที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท้ี่มุมหน่ึงขององค์เจดียเ์พื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชา
ควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  
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เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา)  
น าท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจปุ้่ น เป็นพระเจดีย์ที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้นอายุ
กว่า 500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ สร้างข้ึนโดย 4 สาวพี่น้องที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้าง
พระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และไดส้าบานไวว้่าจะไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้ง กลบัพบ
รกักบัชายหนุ่มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปที่แทนตัวของน้องสาวคนสุดทอ้งพงัทลายลง
มา และมีการบูรณะข้ึนมาใหม่จึงท าใหพ้ระพุทธรูปองคน้ี์จะมีลกัษณะ แตกต่างจากองคอ์ื่นๆ  

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางกลบั เมืองย่างกุง้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง 45 นาที ใหท้่านพักผ่อน
ตามอธัยาศัย จากน้ันใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวส
ก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินคา้ที่จ าหน่ายใน
ตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลัก
จากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสื้ อผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือสิ้ นคา้หรืออัญมณีที่มีราคาสูง
ควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot 
Market) ปิดทุกวันจนัทร์) น าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน์ ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้
ที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร
เขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน 
ส าริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า 
ภายในเจดียท์ี่ประดับดว้ยกระเบื้ องสีสนังดงาม และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 
น าท่านขอพร เทพทนัใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" 
หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานที่ตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพที่จะถูกจัดว่าเป็น "นัต" น้ัน มักจะ
เป็นคนที่เคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงที่เรียกว่า ตายโหง ท า
ใหว้ิญญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหน้าที่บา้นเมือง และยังคงผูกพนักบัผูค้นเบื้ องหลงั ท าใหไ้ม่อาจไปเกิด
ใหม่ได ้จึงกลายเป็นนัตท่ีมาคอยคุม้ครองรกัษาบา้นเมือง หรือสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระเจดียอ์งคส์ าคญั 



 
 
 

7                                ***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน้*** 
 

 

วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม ้
ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แล้วเอา
ไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผาก
ไปแตะกับน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้ 
ค าบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ  อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง 
พุทธงั ธมัมัง สงัฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วันทามิสพัพะทา สวาโหม 
น าท่านขา้มฝั่งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดา
ของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไป
กลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ 
ห้ามคนอ่ืนไดย้ิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม้ และผลไม ้จากน้ันน าท่าน
นมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้) เจดีย์
ทองค าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มี
ความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบ
หุม้อยู่เป็นน ้าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 5 ,548 
เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ 
พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเคร่ืองไมห้ลังคาทรงปราสาท
ปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 
เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอันเป็น
หนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนั่งท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบา้งเดินประ
ทักษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท้่านชมแสงของอญัมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้
เห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้  
สถานท่ีส าคัญของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน
สามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้ง
บารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์ังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์
หากใครเกิดวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 
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วันเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

 

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! สลดักุง้มังกร + เป็ดปักก่ิง 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN GREEN HILL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่สาม ย่างกุง้-สิเรียม-เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา-ย่างกุง้-พระนอนตาหวาน- 
 พระพุทธรูปหงาทตัจี-เจดียก์าบาเอ-ดอนเมือง 

บทสวดมนตบ์ูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมัง กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตุโย 
ธสัสะติ ตติยงั กัสสปัง พุทธจีวะรงั ธาตุโย ธสัสะติ จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา  

ธาตุโย ธสัสะติ อหงั วันทามิ ตุระโต อหงั วันทามิ ธาตุโย อหงั วันทามิ  
สพัพะทา อหงั วันทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองที่ซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ 
ตั้งอยู่ริมแม่น ้าย่างกุง้ที่เชื่อมต่อกับแม่น ้าอิระวดี จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียก์ลางน ้า หรือ พระ
เจดียเ์ยเลพญา ตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน ้า 

เป็นที่สกัการะของชาวสิเรียม สรา้งโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคที่อาณาจกัรมอญรุ่งเรืองเมื่อประมาณพนักว่า
ปีมาแลว้ เชื่อกันว่าตอนที่สรา้งเจดีย์เศรษฐีชาวมอญไดท้ าการอธิษฐานขอใหน้ ้าอย่าท่วมถึงองค์เจดีย์ ถา้มี
คนมากราบไหวจ้ านวนมากเท่าไรก็ขอใหไ้ม่มีวันเต็มพื้ นที่ และผูใ้ดมาท าบุญบูรณะต่อเติมองค์เจดีย ์ขอให้
ท าการคา้เจริญกา้วหน้าทุกคน ซ่ึงท าใหผู้ค้นเกิดความเชื่อว่าการมาท าบุญกราบไหว ้ณ เจดียแ์ห่งน้ี จะท าให้
การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ใหท้่านได้นมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเคร่ืองจักรพรรดิประดิษฐานบน
บลัลงักไ์มแ้กะสลกัปิดทองค าทองเปลวที่มีความงดงาม และนมสัการพระอุปคุต ที่ชาวพม่ามีความเชื่อว่าจะ
บนัดาลใหม้ีกินมีใชไ้ม่ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลบักรุงย่างกุง้ 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต ์
น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจา๊ทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาด
ใหญ่ที่มีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สรา้งข้ึน
เมื่อปี 1907 ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่และงดงามที่สุดในพม่า ดว้ยพระพกัตรท์ี่งดงามเป้ือน
ย้ิม ดวงตาท าจากลูกแกว้ที่สัง่ผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท าใหด้วงตาดู
หวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลาง
ฝ่าพระบาทลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สตัวโ์ลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวร
ยังมีลักษณะพร้ิวไหวสมจริงและตรงชายประดับด้วยอัญมณีแวววาว  ถือเป็นพุทธศิลป์ที่มีความงดงาม
ทรงคุณค่า  
น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปงาทตัจี ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบบัศิลปะของพม่า มีความสูง
ประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์ เคร่ืองทรง
เป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบ
มาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง(สมัยมณัฑเลย์) ซ่ึงมีความงดงามเป็นอย่างมาก จากน้ันน า
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ท่านชม เจดียก์าบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลม สูง 34 เมตร สร้างข้ึนเมื่อปี 1952 เพื่อท าการสังคายนา
พระไตรปิฎกครั้งที่ 6 เป็นเจดีย์ที่มีความสวยงามและแปลกตา ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวก
แห่งองคพ์ระสมัมาสัมพุทธเจา้ คือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร จะมีทางเขา้ทั้งหมดหา้ดา้น ทุกดา้นมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุม้ดว้ยทองค าองค์เล็กๆอีก 28 องค์ แทนอดีต
สาวกของพระพุทธเจา้ทั้ง 28 องค์ ที่อุบัติข้ึนในโลกน้ี  ส่วนพระพุทธรูปองค์พระประธานที่อยู่ขา้งในหล่อ
ดว้ยเงินบริสุทธิ์มีน ้าหนัก กว่า 500กิโลกรัม และ เขา้ร่วมพิธีเทินพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล   ได้
เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุง้เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

19.35 น. เดินทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบิน ไทยไลออ้นแอร ์(SL) เที่ยวบินที่ SL207 
21.25 น. ถึง สนามบินดอนเมอืง โดยสวัสดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

**************************************** 
 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตยีง 
(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสรมิเตียง 
(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิม่ 

03-05 ม.ค. 63 
10-12 ม.ค. 63 
17-19 ม.ค. 63 
24-26 ม.ค. 63 

31ม.ค.-02ก.พ. 63 

9,800 บาท 2,500 บาท 

07-09 ก.พ. 63 11,900 บาท 2,900 บาท 
14-16 ก.พ. 63 
21-23 ก.พ. 63 

28ก.พ.-01มี.ค. 63 
9,800 บาท 2,500 บาท 

06-08 มี.ค. 63 
13-15 มี.ค. 63 
20-22 มี.ค. 63 
27-29 มี.ค. 63 

9,800 บาท 2,500 บาท 

03-05 เม.ย. 63 
10-12 เม.ย. 63 
12-14 เม.ย. 63 

11,900 บาท 2,900 บาท 

หมายเหตุ : พีเรียดวันเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต ์12-21 เมษายน 2562 
 พระราชวังบุเรงนอง , ชา้งเผือก , ตลาดสก็อต และรา้นอาหารเป็ดปักก่ิง,สลดักุง้มังกร ชาบูบุฟเฟ่ต ์ 

จะปิดท าการ ซึ่งรายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงหรือชดเชยตามความเหมาะสม  
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17-19 เม.ย. 63 
24-26 เม.ย. 63 

9,800 บาท 2,500 บาท 

01-03 พ.ค. 63 11,900 บาท 2,900 บาท 
08-10 พ.ค. 63 
15-17 พ.ค. 63 
22-24 พ.ค. 63 
29-31 พ.ค. 63 

9,800 บาท 2,500 บาท 

05-07 มิ.ย. 63 
12-14 มิ.ย. 63 
19-21 มิ.ย. 63 
26-28 มิ.ย. 63 

9,800 บาท 2,500 บาท 

 
 

ราคาไม่รวมทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
1,000 บาทต่อลูกทวัร ์1 ท่านต่อทริป (ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 

 
 
   

 

 

 

 
 
 

อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 
✓ ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับวันเดินทางท่ีท่านไดท้ าการจองไวกั้บทางบริษัทฯ 

กรุณาแจง้ใหกั้บทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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✓ ค่าที่พกับนพระธาตุอินทรแ์ขวนระดบั 3 ดาว 1 คืน   
(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ในกรณีตอ้งการพกั 1 ท่านต่อหอ้งตอ้งช าระค่าพกัเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ก าหนด) 

✓ ค่าที่พกัระดบั 4 ดาว 1 คืน BEST WESTERN GREEN HILL หรือเทียบเท่า  
(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ในกรณีตอ้งการพกั 1 ท่านต่อหอ้งตอ้งช าระค่าพกัเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ก าหนด) 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกรเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรมัต่อ 1 ใบ // ถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรมั 
✓ ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไวใ้นรายการ 
✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานที่ที่ระบุไวใ้นรายการ 
✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 
บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้อา
ประกันภัยอายุต า่กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว่์า **อาหารเป็น
พิษเท่าน้ัน**) 

อตัราน้ีไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท์  ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
 ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัที่ไม่ระบุไวใ้นรายการ  
 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวรจ์ากเมืองไทย 1,000 บาทต่อลูกทัวร ์1 ท่านต่อทริป

(ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ่้ายอื่น ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าใชจ่้ายต่างๆอนัสืบเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน,สนามบินตน้ทางหรือปลายทาง,อุบตัิภยัทาง

ธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจ
คนเขา้เมืองและเจา้หน้าที่กรมแรงงานทั้ งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บริษัท 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

เง่ือนไขการจองทวัร ์
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มัดจ าท่านละ 5,000 บาท หลังจากท่ีท่านไดท้ าการจองทัวร ์ภายใน 3 วัน เพื่อเป็นการยืนยันท่ีนั่ง 

ถา้ท่านยังไม่ช าระมัดจ ามาภายใน 3 วัน ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
▪ ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน 
▪ กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน  

 
กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลงัจากไดช้ าระค่ามัดจ าทวัรม์าแลว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด เน่ืองจาก
บริษัทไดด้ าเนินการช าระเงินค่าตัว๋เครื่องบินเต็มจ านวนใหก้บัทางสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย พรอ้มทั้ง
ไดม้ดัจ าค่าหอ้งพกัเป็นจ านวนเงิน 50 % ของราคาหอ้งพกั ยกเวน้ใน กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถ
เดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่อง ยื่นเอกสารไปยงัสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว่้าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กบั
การพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื่นๆ เป็นส าคญั 

• ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 

หมายเหตุ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่
อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญ เสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ต่างๆ  

▪ เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 
ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
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▪ เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ 
ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทย
และพม่า 

▪ ส าหรับ ผู ้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู ้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่อง
เอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ 
ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการรับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอันสืบเน่ืองมาจากการปิด
สนามบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที่ไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความ
ผิดพลาดของทางบริษัท 

▪ ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวน
ผูเ้ดินทาง 10-14 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุ๊ป
ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรบัที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการ
ทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต  า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวน
สิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 

▪ กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร ์หากท่าน
ถูกปฎิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวรแ์ละรับผิดชอบ
ใดๆทั้งส้ิน 
 

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตดัสินใจจอง หลงัจากท่ีท่านไดท้ าการจองและช าระเงินแลว้ 
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวในทุกกรณี 
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