
รายละเอียดการเดินทาง   

วันที่ 1  ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-หงสา-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง 
  พระนอนยิ้มหวาน-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง       (-/L/D)  
04.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1

ชั้น 3 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA (FD) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความ

สะดวกให้กับทุกท่าน  
07.15 น. บินลัดฟ้า สู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD251 

08.00 น. ถึง สนามบิน มิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)  
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางสู่ตัวเมือง หงสาวดี  (BAGO) ซ่ึงอยู่ห่าง

จากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ท่านเข้าชมพระธาตุที่
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานส่ิง

ศักดิ์สิทธ์ิของพม่า (วัดที่1) เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore) ภายใน
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า น าท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซ่ึงชาว
มอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดีย์นี้ สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์ นี้เป็นศิลปะที่
ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระ

เจดีย์สูง377 ฟุต สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่
ศักดิ์สิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลง
มายังพ้ืนล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ าลือถึงความ

ศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นด า ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ 
(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้



นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธิ์ และสามารถน้าธูปไปค้้ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หัก
ลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนด่ังค้้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป จากนั้นน า
ท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace)ซ่ึงเพ่ิงเริ่มขุดค้น

และบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้
ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับค าสรรเสริญว่าเป็น ผู้

ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้ง
ต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือ
เพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่

โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้้าเผาคนละ1ตัว  
บ่าย น า น าท่าน (วัดที่2) นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระ

นอนยิ้มหวาน) เป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยัง

สามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพ้ืนเมือง ผ้าพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าชม (วัดที่3) เจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 
1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ ง 4ทิศ สูง 30 เมตร 

ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ
พระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศ

ตะวันตก)เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีส่ีพ่ีน้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่าง
ให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไป

แต่งงาน ร่ าลือกันว่าท าให้พระพุทธรูปองค์นั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทันที สมควร
แก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองย่างกุ้ง 

เย็น รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร  

เข้าสู่ที่พกั IBIS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

RENO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

หมายเหตุ : เดินทางตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 พกัโรงแรมระดับ 4 ดาว 
พักที่ BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

พักที่ SKY STAR HOTEL  หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

วันที่ 2 ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้้า-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ 
  เทพกระซิบ-เจดีย์ชเวดากอง              (B/L/D)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อ

เดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกส
ในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี  น าท่านชม (วัดที่4) พระ
เจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) บนเกาะกลางน้ าอายุ

นับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ 
สามารถซ้ืออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อย ๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้

เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ า  
เย็น รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร (เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร)  
บ่าย  จากนั้นน าชม (วัดที่5) พระเจดีย์โบตะทาวน์ ซ่ึงเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพ่ือรับพระเกศาธาตุก่อนที่

น าไปบรรจุใน พระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจาก
เรือ ได้น ามาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้

ได้ถูก ท าลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์
ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐาน

พระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรม
ธาตุไว้ในผอบทองค าให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์  ได้น า
ทองค าและของมีค่าต่าง ๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ 

น าท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซ่ึงชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและ
นิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานส่ิงใดจะสมความปรารถนา จากนั้นน้าท่านข้ามฝั่งไปอีกฟาก

หนึ่งของถนน เพ่ือสักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า“อะมาดอว์เม๊ียะ”ตามต านานกล่าวว่า นาง
เป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จน

เมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้วซ่ึงการขอพรเทพกระซิบ
ต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกัน
การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้  

น าท่านชม (วัดที่6) มหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนิน
เขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวน 



8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่
อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซ่ึงมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากัน
เที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองค าที่ใช้

ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจ านวนมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติ
อังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของ

โลก (สถานที่ส้าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน 
จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน้าดอกไม้ธูป
เทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน

เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมี
พระประจ้าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้้า

พระประจ้าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 

เย็น รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร  

เข้าสู่ที่พกั IBIS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

RENO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 

 
 

 
 
 

 
 

หมายเหตุ : เดินทางตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 พกัโรงแรมระดับ 4 ดาว 
พักที่ BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
 
 

 
 

 
 

 
พักที่ SKY STAR HOTEL  หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

วันที่ 3 ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-ตลาดสก๊อต-วัดบารมี 
  สนามบิน-กรุงเทพฯ      B/L/- 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม (วัดที่7) เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระที่

มีความสวยงามที่สุด  มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 
และพระบาทซ้อนกันซ่ึงแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธ

ไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร ล้ว
น าท่านชม (วัดที่8) วัดงาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda วัดนี้มีพระพุธรูป

องค์ใหญ่มีความสูงประมาณตึกห้าขั้น  ทรงเครื่องกษัตริย์  เป็นพระที่สวย
แปลกดูอลังการ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านช้อปปิ้ง ตลาดสก็อต ซ่ึงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของ
ที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่อง

หวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่งจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ (วัดที่9) วัดบารมี ให้สักการะ
พระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อน ามาวางบนมือ 

จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรม
สารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และ
องค์พระอรหันต์ต่าง ๆ พร้อมรับพระธาตุเพื่อน้ากลับไปบูชาเพื่อความ

เป็นสิริมงคลฟรี!!  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่  สนามบิน มิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง  

17.30 น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD254  
19.05 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ  

  

กรณีเดินทางเดือนตุลาคม 2560 สายการบินมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน 
21.40 น. ออกเดินทางจากกรุงย่างกุ้ง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD258 (ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) 
23.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 
 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจ
ของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในคร้ังนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชนข์องท่านเป็นสา้คัญ  

และขึ้นอยูก่ับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ ่  เด็ก  พักเดี่ยวเพ่ิม 

29 ก.ย.-01 ต.ค.60 9,900 9,900 3,000 

30 ก.ย.-02 ต.ค.60 9,900 9,900 3,000 

6-8 ต.ค.60 11,900 11,900 3,000 

7-9 ต.ค.60 11,900 11,900 3,000 

13-15 ต.ค.60 10,900 10,900 3,000 

14-16 ต.ค.60 10,900 10,900 3,000 

20-22 ต.ค.60 12,900 12,900 4,000 

21-23 ต.ค.60 12,900 12,900 4,000 

27-29 ต.ค.60 10,900 10,900 3,000 

28-30 ต.ค.60 10,900 10,900 3,000 

03-05 พ.ย.60 11,900 11,900 3,500 

04-06 พ.ย.60 11,900 11,900 3,500 

10-12 พ.ย.60 11,900 11,900 3,500 

11-13 พ.ย.60 11,900 11,900 3,500 

17-19 พ.ย.60 11,900 11,900 3,500 



18-20 พ.ย.60 11,900 11,900 3,500 

24-26 พ.ย.60 11,900 11,900 3,500 

25-27 พ.ย.60 11,900 11,900 3,500 

1-3 ธ.ค.60 12,900 12,900 3,500 

2-4 ธ.ค.60 12,900 12,900 3,500 

8-10 ธ.ค.60 12,900 12,900 3,500 

9-11 ธ.ค.60 13,900 13,900 3,500 

15-17 ธ.ค.60 11,900 11,900 3,500 

16-18 ธ.ค.60 11,900 11,900 3,500 

22-24 ธ.ค.60 12,900 12,900 3,500 

23-25 ธ.ค.60 12,900 12,900 3,500 

29-31 ธ.ค.60 14,900 14,900 3,500 

30 ธ.ค.-01 ม.ค.61 14,900 14,900 3,500 

 
อัตรานี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบนิ ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Air Asia (FD) 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบนิไทย 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 2 คืน  (เดินทางต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 พักหรู 4 ดาว) 
 ค่าระวางน้ าหนัก 20 กโิลกรัม 
 ค่ามัคคุเทศก์ของบรษิัทดูแลตลอดการเดนิทาง 

 ค่าอาหารและเครือ่งดื่มที่ระบุไวใ้นรายการ 
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบไุว้ในรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวติเนื่องจากอบุัติเหตุ จะคุ้มครองเปน็จ านวนเงิน 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกนัภัย

อายุต่ ากว่า 6 ป ีหรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง) 
วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ **อาหารเป็นพิษ

เท่านั้น**) 
 

อัตรานี้ไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเครือ่งดื่มทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ เชน่ ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามนิิบาร์ ฯลฯ 
 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไมร่ะบุไวใ้นรายการ 
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร,หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน (มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นส้าคัญ) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม 
 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครือ่งดื่มทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึ้นราคา 

 
 
เงื่อนไขการส้ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 5,000 บาท พร้อมกับ
เตรียมเอกสารส่งให้เรียบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแล้ว 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษิัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า
ทัวร์ให้เรียบร้อยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทีพั่กและตั๋วเครื่องบิน 

มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 หากในคณะของท่านมีผู้ตอ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การ



ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้อง
ดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 

15วัน ก่อนการเดินทาง) 

 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิในทกุกรณี  
 เมื่อท่านได้ช าระเงนิมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรอืช าระโดยตรงกับ

ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 
 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดนิทางเป็นส าคัญ  
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย

และพม่า 

 ส าหรับ ผู้โดยสาร ที่ไมไ่ด้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผดิชอบเรื่อง
เอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบรษิัทฯ ทัวร ์จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที ่

ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 
 ขอสงวนสิทธ ิจ้านวนผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ้านวนผู้เดินทางต้่ากว่า 

8 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์

ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอด
การเดินทางทีป่ระเทศพม่าเปน็อย่างดี แต่ถ้าต้่ากว่า 8 ทา่น ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออก

เดินทางในกรุ๊ปนั้น แต่จะแจ้งให้ทราบกอ่นล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด 
หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้้าต้องการ  

 
 
 

ส ำคัญที่สุด!! 

หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 8 เดือน นับจำกวันเดินทำง และมีหน้ำที่เหลือไว้

ประทับตรำไม่น้อยกว่ำ 2 หน้ำ ** กรณี ถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ โปรดสอบถำม ** 

ในกรณีท่ีผู้โดยสำร มีไฟล์ทเดินทำงภำยในประเทศหรือระหวำ่งประเทศ ท่ีเกีย่วข้องกับวันเดินทำงท่ี

ท่ำนได้ท ำกำรจองไว้กับทำงบริษัทฯ กรณุำแจ้งใหก้ับทำงเจ้ำหน้ำท่ีทรำบ ก่อนกำรช ำระเงินค่ำต๋ัว

ดังกล่ำว ถ้ำเกิดข้อผิดพลำดทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรรับผิดชอบทุกกรณี 

 


