
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น**  
 



 

กราบเรยีนลกูคา้ทีน่า่รกัทกุทา่น หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ

ภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบั

ทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่

สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิ

รวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้

พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอื

เป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั  

ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้  

อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไม่

สะดวก 
 
 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง   
วนัที ่1 กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้-เมอืงสเิรยีม-เจดยีก์ลางน า้-ตลาดสกอ๊ต 
  เจดยีโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซบิ-เจดยีช์เวดากอง 
04.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประตู 6 

เคานเ์ตอร ์สายการบนิ Thai Lion (SL) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

07.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยสายบนิ Thai Lion เทีย่วบนิที ่SL200  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

08.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้
(เวลาทอ้งถ ิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)  

  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงสเิรยีม (Thanlyin) ซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตร เมือ่
เดนิทางถงึสเิรยีม ชมความสวยงามแปลกตาของเมอืง ซึง่เมอืงนี้เคยเป็นเมอืงท่าของโปรตเุกส
ในสมัยโบราณ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าย่างกุง้ที่เชือ่มต่อกับแม่น ้าอริะวด ีน าท่านชม (วดัที1่) พระ
เจดีย ์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) บนเกาะกลางน ้ าอายุนับพันปี เป็นที่
สักการะของชาวสเิรยีม ทีบ่รเิวณท่าเทียบเรอืบนเกาะ สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดุกตัวขนาด
ใหญนั่บรอ้ย ๆ ตัวทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครบีหลังทีโ่ผลเ่หนือผวิน ้า น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดสก็อต 
ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของพมา่ มสีนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก 
ไขม่กุ เครือ่งเงนิ เครือ่งหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูตะ๊ ผา้โสรง่  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  จากนัน้น าชม (วดัที2่) พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่รับพระเกศาธาตกุอ่นที่

น าไปบรรจุใน พระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได  ้ถูกอัญเชิญขึน้จากเรือ ไดน้ ามา
ประดิษฐานไวท้ี่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ไดถู้ก  ท าลายในระหว่าง
สงครามโลกครัง้ที ่2 และไดรั้บการปฏสิังขรณ์ขึน้มาใหม ่โดยมคีวามแตกตา่งกับพระเจดยีท่ั์วไป
คอื ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ พระ
บรมธาตไุวใ้นผอบทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ได ้
น าทองค าและของมคี่าต่าง ๆ ที่มพีุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแก่องคพ์ระเจดยี ์มาจัด
แสดงไว ้น าทา่นสกัการะขอพรจาก “เทพทนัใจ” (นตัโบโบย)ี ซึง่ชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่ง
มากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชือ่วา่อธฐิานสิง่ใดจะสมความปรารถนา จากน ัน้น าทา่นขา้มฝั่งไป
อกีฟากหนึง่ของถนน เพือ่สักการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามวา่“อะมาดอวเ์ม ีย๊ะ”ตามต านานกลา่ว
วา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ที่เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิ
เนือ้สัตวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ซึง่การขอพร
เทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ีก้นั
มากเชน่กนัการบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ น าท่านชม 
(วดัที3่) มหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ ตัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาเชยีงกตุระ 
เมอืงยา่งกุง้ เชือ่กันวา่เป็นมหาเจดยีท์ีบ่รรจุพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวน 8 เสน้ บนยอด
สดุของพระเจดยี ์มเีพชรอยู ่5,448 เม็ด โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสดุมเีพชรเม็ดใหญ่อยู ่72 กระรัต 
และทับทมิ 2,317 เม็ด ซึง่มีทัง้ผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาตมิากมายที่พากันเที่ยวชมและ
นมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองค าที่ใชใ้นการ
ก่อสรา้งซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจ านวนมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติ
อังกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยีท์ีง่ดงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก (สถานทีส่ าคญัของ
พระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน
สามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐาน
เพื่อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจ าวนัเกดิ
ประดษิฐานท ัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระประจ าวนัเกดิ
ตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  พเิศษ เป็ดปกักิง่ & สลดักุง้มงักร 

  พกั IBIS STYLES YANGON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 ยา่งกุง้-หงสา-เจดยีช์เวมอดอว-์พระราชวงับเุรงนอง-วดัไจค๊ะวาย 
  พระนอนยิม้หวาน-เจดยีไ์จปุ๊่ น-ยา่งกุง้       
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะโค(Bago)ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงที่

เก่าแก่ที่สุดของเมอืงมอญโบราณที่ย ิง่ใหญ่ และ อายุมากกวา่ 400ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ 



 

(ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45ชม.  น า
ท่านเขา้ชมพระธาตุที่ตั ้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่
คูบ่า้นคูเ่มอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา บชูาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่ (วดัที่
4) เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตุมุเตา(ShweMordore) ภายใน
บรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ น าทา่นนมัสการ ยอดเจดยีห์ักซึง่ชาว
มอญและชาวพม่าเชือ่กันวา่เป็นจุดทีศ่ักดิส์ทิธิม์าก ซึง่เจดยีน์ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของ
ไทย เคยมาสักการะ เจดยีอ์งคน์ี้เป็นศลิปะทีผ่สมผสานระหวา่งศลิปะพมา่และศลิปะของมอญได ้
อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง377 ฟุต สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธษิฐานที่
ศักดิส์ทิธิอ์ยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักที่มหาศาล ตกลง
มายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิและไม่แตกกระจายออกไป เป็นทีร่ ่าลอืถงึความ
ศักดิ-์สทิธโ์ดยแท ้และสถานทีแ่หง่นีย้ังเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ 
(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึน้ครองราชย์ ท่านจะได้
นมสัการ ณจดุอธษิฐานอนัศกัด ิส์ทิธ ิ ์และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดยีอ์งคท์ ีห่กั
ลงมาเพือ่เป็นสริมิงคลซึง่เปรยีบเหมอืนด ัง่ค า้จนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงย ิง่ข ึน้ไป ถงึเมอืงหง
สาวดีแลว้ จากนั้นน าท่าน ตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ณ (วดัที ่5) วดัไจค้ะวาย 
สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไปกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมากท่านสามารถน าสมุด 
ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ดัแหง่นีไ้ด ้

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! กุง้เผา 
บา่ย น าท่านเขา้ชมพระธาตทุีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงและเป็น 1 ใน 

5 มหา บูชาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า จากนัน้น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงัก ์
ผ ึง้(KanbawzaThardi Palace)ซึง่เพิง่เริม่ขดุคน้และบรูณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี พ.ศ.2533 จากซาก
ปรักหักพังทีย่ังหลงเหลอือยู ่ท าใหส้ันนษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นี้เป็น
ทีป่ระทับของ พระเจา้บเุรงนอง ท่านผูท้ีไ่ดรั้บค าสรรเสรญิวา่เป็น ผูช้นะสบิ
ทศิ และเป็นที่ประทับของ พระนางสพุรรณกัลยาและ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมือ่ตอ้งเสยีกรงุศรอียธุยาใหแ้กพ่มา่ แต่
ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ไดเ้หลอืเพยีงแต่ร่องรอยทางประวัตศิาสตร ์และ
ถูกสรา้งจ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอา้งองิจาก
พงศาวดาร แลว้น าน าท่าน (วดัที ่6) นมสัการพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว(พระนอนยิม้
หวาน) เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุ ของเมอืงหงสาวด ีอกีทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิ
ไมแ้กะสลัก ผา้ปักพื้นเมือง ผา้พื้นเมือง จากนั้นน าชม (วดัที7่) เจดยีไ์จ๊ปุ่ น(Kyaik Pun 
Buddha) สรา้งในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทั้ง 4ทิศ สูง 30 เมตร 
ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับ
พระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทิศ
ตะวันตก)เลา่กันวา่สรา้งขึน้โดยสตรสีีพ่ีน่อ้งทีม่พีทุธศรัทธาสงูสง่และตา่ง
ใหส้ัตยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ั่วชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไป
แตง่งาน ร ่าลอืกันวา่ท าใหพ้ระพทุธรูปองคนั์น้เกดิรอยรา้วขึน้ทันที สมควร
แกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงยา่งกุง้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่(วดั
ที8่) วดับารม ีใหส้กัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ ทีเ่ชือ่วา่ยังมชีวีติอยูจ่รงิ ดว้ยองคพ์ระเกศา
ธาตนุี้เมือ่น ามาวางบนมอื จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วดันี้ยังไดช้ือ่วา่เป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรม
สารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีตุร และองคพ์ระอรหันตต์า่ง ๆ 
พรอ้มรบัพระธาตเุพือ่น ากลบัไปบชูาเพือ่ความเป็นสริมิงคลฟร!ี! 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
 พกั IBIS STYLES YANGON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

วนัที ่3 ยา่งกุง้-พระนอนตาหวาน-วดังาทตัจ-ีวดังาทตัจ-ีวดัพระหนิออ่น-ชา้งเผอืก 
  สนามบนิ-กรงุเทพฯ           
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม (วดัที9่) เจดยีเ์จา๊ทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุ  
มขีนตาที่งดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึง่
แตกต่างกับศลิปะของไทยที่ประดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศลิปะพม่าที่
งดงามโดยมขีนาดความยาวขององค ์70 เมตร ลว้น าท่านชม (วดัที1่0) วดั
งาทตัจี Nga Htat Gyi Pagoda วัดนี้มีพระพุธรูปองค์ใหญ่มีความสูง
ประมาณตกึหา้ขัน้  ทรงเครือ่งกษัตรยิ ์ เป็นพระทีส่วยแปลกดอูลังการ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ บฟุเฟ่ตช์าบ ู 
บา่ย น าท่านชม (วดัที1่1) วดัพระหนิอ่อน ใหท้่านนมัสการ พระหนิอ่อน องค์ที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศพม่า  จากนั้นน าท่านชม ปางชา้งเผอืก ชา้งคู่บา้นคู่เมอืงของพม่า ซึง่มสีขีาวเผือก

ตลอดทัง้ตัวถูกตอ้งตามคชลักษณะของชา้งเผอืก สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่ สนามบนิมงิ

กาลาดง เมอืงยา่งกุง้  

19.00 น. ออกเดนิทางจากกรงุยา่งกุง้ กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ Thai Lion เทีย่วบนิที ่SL207  
20.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดลุยพนิจิ

ของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ ิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั  

และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่  เด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ 

01-03 ธ.ค.61 9,888 9,888 3,000 

02-04 ธ.ค.61 8,888 8,888 3,000 

อตัรานีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรงุเทพฯ โดยสารการบนิ Thai Lion (SL) 
 คา่ภาษีสนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่กัระดบั 3 ดาว 2 คนื  

 คา่ระวางน ้าหนัก 20 กโิลกรัม 

 คา่กระเชา้ขึน้พระธาตอุนิแขวน  

 คา่รถขึน้-ลงพระธาตอุนิแขวน 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 อัตราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ประกันภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเนือ่งจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภัย

อายตุ า่กวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับเงือ่นไข

ของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) 

วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า **อาหารเป็นพษิ

เทา่น ัน้**) 

อตัรานีไ้มร่วม 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 



 

 คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร,หวัหนา้ทวัร ์

จากเมอืงไทย 1,500 บาท / ลกูคา้ 1 ทา่น (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ท าวซีา่ในกรณีเรง่ดว่น / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ  

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัข ึน้ราคา 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 5,000 บาท พรอ้ม

กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ท่านควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่ก

และตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก

ในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

15วนั กอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่

อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับ

ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  



 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย

และพมา่ 

 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ที่ไม่ไดถ้ือ PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง

เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไม่รับผดิชอบในกรณี ที ่

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 

8 ท่าน ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกด์

ทอ้งถ ิน่ ทีพู่ดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอยรบัทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทุกท่าน ตลอด

การเดนิทางทีป่ระเทศพม่าเป็นอย่างด ีแต่ถา้ต ่ากว่า 8 ท่าน ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิม่ออก

เดนิทางในกรุป๊น ัน้ แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด 

หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

 

 

 

 

 

ส าคญัทีส่ดุ!! 
หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 7 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่

นอ้ยกว่า 2 หนา้ ** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม **ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทาง

ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้

ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

รบัผิดชอบทุกกรณี 


