
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น**  
รายละเอยีดการเดนิทาง   
วนัที ่1  สนามบนิสวุรรณภูม-ิยา่งกุง้-สเิรยีม-เจดยีก์ลางน า้-ตลาดสกอ๊ต-เจดยีโ์บตา

ทาวน-์เทพทนัใจ- เทพกระซบิ-เจดยีช์เวดากอง    (-/L/D)  
07.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิประตู 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอร ์N โดยสายการบนิMYANMAR AIRWAYS INT’L  (8M) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท
ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านยยคยามะะวยก 



 
10.15 น. ออกเวนิทางะู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โวยะายบนิ MYANMAR AIRWAYS INT’L เทีย่ยบนิ

ที ่8M336  

11.00 น.  เวนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรยจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลย้
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเวนิทางะู ่เมอืงสเิรยีม (Thanlyin) ซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตร เมือ่

เวนิทางถงึะเิรยีม ชมคยามะยยงามแปลกตาของเมอืง ซึง่เมอืงนี้เคยเป็น
เมอืงทา่ของโปรตเุกะในะมัยโบราณ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ายา่งกุง้ทีเ่ชือ่มตอ่กับ

แมน่ ้าอริะยว ีน าท่านชม (วดัที1่) พระเจดยีเ์ยเลพญา (Kyaik Hwaw 
Wun Pagoda) บนเกาะกลางน ้าอายุนับพันปี เป็นทีะ่ักการะของชาย

ะเิรียม ทีบ่รเิยณท่าเทียบเรอืบนเกาะ ะามารถซือ้อาหารเลี้ยงปลาวุกตัย
ขนาวใหญนั่บรอ้ย ๆ ตัยทีย่า่ยยนเยยีนใหเ้ห็นครบีหลังทีโ่ผลเ่หนือผยิน ้า 
 น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดสก็อต ซึง่เป็นตลาวที่ใหญ่ที่ะุวของพม่า มีะนิคา้

ของที่ระลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไข่มุก เครื่องเงิน 
เครือ่งหยาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูต๊ะ ผา้โะรง่ 

 จากนัน้น าชม (วดัที2่) พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ซึง่เป็นเจวยีท์ีะ่รา้งขึน้เพือ่
รับพระเกศาธาตกุอ่นทีน่ าไปบรรจใุน พระเจวยีช์เยวากอง เมือ่พระเกศาธาตุ

ไว ้ถกูอัญเชญิขึน้จากเรอื ไวน้ ามาประวษิฐานไยท้ีพ่ระเจวยีโ์บตะตองแห่ง
นี้ก่อน พระเจวยี์แห่งนี้ไวถู้ก ท าลายในระหย่างะงครามโลกครัง้ที ่2 และไวร้ับการปฏะิังขรณ์
ขึน้มาใหม่ โวยมคียามแตกต่างกับพระเจวียท์ั่ยไปคอื ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจวียม์ีโครงะรา้ง

โปรง่ใหค้นเวนิเขา้ไปภายในไว ้โวยอัญเชญิ พระบรมธาตไุยใ้นผอบทองค าใหผู้ค้นไวเ้ขา้มากราบ
ไหยม้องเห็นไวช้วัเจน ะย่นผนังใตฐ้านเจวยี ์ไวน้ าทองค าและของมคี่าต่าง ๆ ทีม่พีุทธศาะนิกชน

ชายพมา่น ามาถยายแกอ่งคพ์ระเจวยี ์มาจัวแะวงไย ้น าทา่นะกัการะขอพรจาก “เทพทนัใจ” (นตั
โบโบย)ี ซึง่ชายพม่าใหค้ยามเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร วย้ยเชือ่ย่าอธฐิานะิง่ใวจะะม

คยามปรารถนา จากน ัน้น าทา่นขา้มฝั่งไปอกีฟากหนึง่ของถนน เพือ่ะักการะ เทพกระซบิ ซึง่มี
นามย่า“อะมาดอวเ์ม ีย๊ะ”ตามต านานกล่ายย่า นางเป็นธวิาของพญานาค ที่เกวิศรัทธาในพุทธ
ศาะนาอยา่งแรงกลา้รักษาศลี ไมย่อมกนิเนื้อะตัยจ์นเมือ่ะิน้ชยีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชายพม่าเคารพ

กราบไหยก้ันมานานแลย้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาว
พม่านิยมขอพรจากเทพองคน์ี้กนัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน า้นม 

ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 
น าท่านชม (วดัที3่) มหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจวยีค์ู่บา้นคู่เมอืงพม่า ตัง้อยู่บรเิยณเนิน
เขาเชยีงกตุระ เมอืงยา่งกุง้ เชือ่กันยา่เป็นมหาเจวยีท์ีบ่รรจพุระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านยน 

8 เะน้ บนยอวะุวของพระเจวีย ์มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ว โวยเฉพาะชืน้
ขา้งบนะวุมเีพชรเม็วใหญอ่ยู ่72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ว ซึง่มทีัง้

ผูค้นชายพมา่และชายต่างชาตมิากมายทีพ่ากันเทีย่ยชมและนมัะการทัง้
กลางยันและกลางคนือยา่งไมข่าวะาย โวยกล่ายขานกันย่า ทองค าทีใ่ช ้

ในการก่อะรา้งซ่อมแซมพระมหาเจวีย์แห่งนี้มีจ านยนมหาศาลกย่า
ทองค าทีเ่ก็บอยู่ทีธ่นาคารชาตอิังกฤษเะยีอกีและนับเป็นมหาเจวียท์ีง่วงามมากทีะ่วุแห่งหนึ่ง
ของโลก (สถานทีส่ าคญัของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมา

ขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เว
ดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัม ี

พระประจ าวนัเกดิประดษิฐานท ัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน า้
พระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

ยันเกวิ อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหัะบว ี ศกุร ์ เะาร ์

ะตัยะ์ญัลักษณ์ ครฑุ เะอื ะงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาย หนูหางะัน้ พญานาค 



 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  พกั PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

วนัที ่2 ยา่งกุง้-หงสา-เจดยีช์เวมอดอว-์พระราชวงับุเรงนอง-วดัไจค๊ะวาย 
  พระนอนยิม้หวาน-เจดยีไ์จปุ๊่ น-ยา่งกุง้      (-/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
  จากนัน้น าท่านเวนิทางะู ่เมอืงหงสาวดหีรือ เมอืงพะโค(Bago)ซึง่ในอวตีเป็นเมอืงหลยงที่

เก่าแก่ทีะุ่วของเมืองมอญโบราณทีย่ ิง่ใหญ่ และ อายุมากกย่า 400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ 

(ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้ยลาเวนิทางประมาณ 1.45ชม.  น าท่านเขา้ชมพระธาตุที่
ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงะายว ีเป็นเจวยีเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาะถานะิง่

ศักวิะ์ทิธิข์องพมา่ 
(วดัที4่) เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตุมุเตา(ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจา้ น าท่านนมัะการ ยอวเจวีย์หักซึง่ชายมอญและชายพม่าเชือ่กันย่าเป็นจุวที่
ศักวิะ์ทิธิม์าก ซึง่เจวยีน์ี้ ะมเว็จพระนเรศยรมหาราช ของไทย เคยมาะักการะ เจวยีอ์งคน์ี้เป็น
ศลิปะทีผ่ะมผะานระหยา่งศลิปะพมา่และศลิปะของมอญไวอ้ย่างกลมกลนื พระเจวยีะ์งู377 ฟตุ 

ะงูกยา่ พระเจวยีช์เยวากอง 51 ฟตุ มจีวุอธษิฐานทีศ่ักวิะ์ทิธิอ์ยู่ตรงบรเิยณยอวฉัตร ทีต่กลงมา
เมือ่ปี พ.ศ. 2473 วย้ยน ้าหนักทีม่หาศาล ตกลงมายังพืน้ล่างแต่ยอวฉัตร กลับยงคงะภาพเวมิ

และไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร ่าลือถงึคยามศักวิ-์ะทิธโ์วยแท ้และะถานที่แห่งนี้ยังเป็น
ะถานที่ที่พระเจา้หงะาลิน้ว า ใชเ้ป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ

ทวะอบคยามกลา้หาญก่อนขึน้ครองราชย์ ท่านจะไดน้มสัการ ณจุดอธษิฐานอนัศกัดิส์ทิธิ ์
และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดยีอ์งคท์ ีห่กัลงมาเพือ่เป็นสริมิงคลซึง่เปรยีบ
เหมอืนด ัง่ค า้จุนชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิง่ข ึน้ไป ถงึเมอืงหงะายวแีลย้ จากนัน้น าท่าน ตกั

บาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ณ (วดัที ่5) วดัไจค้ะวาย ะถานที่ทีม่พีระภกิษุและะามเณร
ไปกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านยนมากทา่นะามารถน าะมวุ ปากกา วนิะอไปบรจิาคทีย่ัวแหง่นี้ไว ้

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ กุง้แมน่ า้เผาคนละ1ตวั  
บา่ย น าทา่นเขา้ชมพระธาตทุีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงหงะายว ีเป็นเจวยีเ์กา่แกคู่บ่า้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 

5 มหา บชูาะถานะิง่ศักวิะ์ทิธิข์องพม่า จากนัน้น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงัก์
ผึง้(KanbawzaThardi Palace)ซึง่เพิง่เร ิม่ขวุคน้และบรูณปฏะิังขรณ์เมือ่
ปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังทีย่ังหลงเหลอือยู่ ท าใหะ้ันนิษฐานไวย้่า

โบราณะถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ีไ่วร้ับค า
ะรรเะรญิยา่เป็น ผูช้นะะบิทศิ และเป็นทีป่ระทับของ พระนางะพุรรณกัลยา

และ ะมเว็จพระนเรศยรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมือ่ตอ้งเะยีกรุง
ศรอียธุยาใหแ้กพ่มา่ แตปั่จจบุัน พระราชยังแหง่นี้ไวเ้หลอืเพยีงแต่ร่องรอย

ทางประยัตศิาะตร ์และถูกะรา้งจ าลองพระราชยังและต าหนักต่างๆ ขึน้มา
ใหม่โวยอา้งองิจากพงศายวาร แลย้น าน าท่าน (วดัที ่6) นมสัการพระพุทธไสยาสนช์เวตา
เลยีว (พระนอนยิม้หวาน) เป็นพระนอนทีง่วงามทีะุ่ว ของเมืองหงะายว ีอีกทัง้ยังะามารถ

เลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะะลัก ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พื้นเมอืง จากนัน้น าชม (วดัที7่) เจดยี์
ไจปุ๊่ น(Kyaik Pun Buddha) ะรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูปปางประทับ

น่ังโวยรอบทัง้ 4ทศิ ะงู 30 เมตร ประกอบวย้ย องคะ์มเว็จพระะมณโควม



 
ะัมมาะัมพุทธเจา้ (ผนิพระพักตร์ไปทางทศิเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอวีต ะามพระองค์คือ 
พระพทุธเจา้มหากัะะปะ (ทศิตะยันตก)เล่ากันย่าะรา้งขึน้โวยะตระีีพ่ีน่อ้งทีม่พีุทธศรัทธาะงูะง่

และตา่งใหะ้ตัยะ์าบานยา่จะรักษาพรหมจรรยไ์ยช้ัย่ชยีติ ต่อมา 1 ใน 4 ะายหนีไปแต่งงาน ร ่าลอื
กันย่าท าใหพ้ระพุทธรูปองคนั์น้เกวิรอยรา้ยขึน้ทันที ะมคยรแก่เยลาน าท่านเวนิทางกลับะูเ่มอืง

ยา่งกุง้ จากนัน้น าทา่นเวนิทางะู ่(วดัที8่) วดับารม ีใหะ้กัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ ทีเ่ชือ่
ยา่ยังมชียีติอยูจ่รงิ วย้ยองคพ์ระเกศาธาตนุี้เมือ่น ามายางบนมอื จะะามารถเคลือ่นไหยไวอ้กีทัง้ยัว
นี้ยังไวช้ือ่ยา่เป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมะารรีกิธาตไุยม้ากทีะ่วุวย้ยไมย่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระ

ะารบีตุร และองคพ์ระอรหันตต์่าง ๆ พรอ้มรบัพระธาตุเพือ่น ากลบัไปบูชาเพือ่ความเป็นสริ ิ
มงคลฟร!ี! 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  พกั PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

 
 
 

 
 

 

วนัที ่3 ยา่งกุง้-พระนอนตาหวาน-วดังาทตัจ-ีวดังาทตัจ-ีวดัพระหนิออ่น 
  สนามบนิ-กรุงเทพฯ          B/L/- 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม (วดัที9่) เจดยีเ์จา๊ทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่ี
คยามะยยงามทีะุ่ว  มขีนตาทีง่วงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 
และพระบาทซอ้นกันซึง่แตกต่างกับศลิปะของไทยที่ประวษิฐานพระพุทธ

ไะยาะน์ เป็นศลิปะพมา่ทีง่วงามโวยมขีนาวคยามยายขององค ์70 เมตร ลย้
น าท่านชม (วดัที1่0) วดังาทตัจ ีNga Htat Gyi Pagoda ยัวนี้มพีระพุธ

รูปองคใ์หญ่มคียามะงูประมาณตกึหา้ขัน้  ทรงเครือ่งกษัตรยิ ์ เป็นพระทีะ่ยย
แปลกวอูลังการ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ เป็ดปกักิง่ & สลดักุง้มงักร  
บา่ย น าทา่นชม (วดัที1่1) วดัพระหนิอ่อน ใหท้่านนมัะการ พระหนิอ่อน องคท์ี่

ใหญท่ีะ่วุในประเทศพมา่   

ะมคยรแกเ่ยลาน าทา่นเวนิทางะู ่ สนามบนิ มงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  

16.30 น. ออกเวนิทางจากกรุงย่างกุง้ กลับกรุงเทพฯ โวยะายบนิ MYANMAR AIRWAYS 
INT’L เทีย่ยบนิที ่8M331 

18.15 น. เวนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโวยะยัะวภิาพ 
 

 
รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดลุยพนิจิ

ของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั  
และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่  เด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ 

29 ม.ิย.-01 ก.ค.61 8,881 8,881 3,000 

06-08 ก.ค.61 8,881 8,881 3,000 

13-15 ก.ค.61 8,881 8,881 3,000 

14-16 ก.ค.61 8,881 8,881 3,000 



 
20-22 ก.ค.61 8,881 8,881 3,000 

21-23 ก.ค.61 8,881 8,881 3,000 

27-29 ก.ค.61 9,881 9,881 3,000 

28-30 ก.ค.61 9,888 9,888 3,000 

03-05 ส.ค.61 8,881 8,881 3,000 

04-06 ส.ค.61 8,881 8,881 3,000 

10-12 ส.ค.61 9,881 9,881 3,000 

11-13 ส.ค.61 9,881 9,881 3,000 

17-19 ส.ค.61 8,881 8,881 3,000 

18-20 ส.ค.61 8,881 8,881 3,000 

24-26 ส.ค.61 8,881 8,881 3,000 

25-27 ส.ค.61 8,881 8,881 3,000 

31 ส.ค.-02 ก.ย.61 8,881 8,881 3,000 

01-03 ก.ย.61 8,881 8,881 3,000 

07-09 ก.ย.61 8,881 8,881 3,000 

08-10 ก.ย.61 8,881 8,881 3,000 

14-16 ก.ย.61 8,881 8,881 3,000 

15-16 ก.ย.61 8,881 8,881 3,000 

21-23 ก.ย.61 8,881 8,881 3,000 

22-24 ก.ย.61 8,881 8,881 3,000 

28-30 ก.ย.61 8,881 8,881 3,000 

29 ก.ย.-01 ต.ค.61 8,881 8,881 3,000 

 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตั๋ยเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัว กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบนิ MYANMAR 

AIRWAYS INT’L (8M) 

 คา่ภาษีะนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีะนามบนิไทย 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ยตามรายการ 

 คา่ทีพั่กระวับ 3 วาย 2 คนื   
 คา่ระยางน ้าหนัก 30 กโิลกรัม 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทวแูลตลอวการเวนิทาง 
 คา่อาหารและเครือ่งวืม่ทีร่ะบไุยใ้นรายการ 
 อัตราคา่เขา้ชมะถานทีท่ีร่ะบไุยใ้นรายการ 

 ประกันภยัในการเวนิทาง ในกรณีที ่เะยีชยีติเนื่องจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจ านยนเงนิ 1,000,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภยั อายรุะหยา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยั

อายตุ ่ากยา่ 6 ปี หรอื ระหยา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านยนเงนิเอาประกันภยั ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับเงือ่นไข
ของกรมธรรม ์/ ะย่นในกรณี ผูเ้อาประกันภยัอายะุงูกยา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอะงยนะทิธิใ์นการคุม้ครอง) 

ยงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพษิ
เทา่น ัน้**) 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่อาหารและเครือ่งวืม่ทีไ่มไ่วร้ะบไุยใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรวี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 



 
 คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยะย่นตัยทีไ่มร่ะบไุยใ้นรายการ 
 ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร,หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

1,500 บาท / ลูกคา้ 1 ทา่น (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 

 คา่ใชจ้า่ยะย่นตัย หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีไ่มไ่วร้ะบไุยใ้นโปรแกรม 
 คา่ท ายซีา่ในกรณีเรง่วย่น / คา่ท าหนังะอืเวนิทางไทย / คา่ธรรมเนียมะ าหรับผูถ้อืพาะปอรต์ตา่งชาต ิ  

 คา่อาหารและเครือ่งวืม่ทีไ่มไ่วร้ะบไุยใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีะนามบนิ ในกรณีทีะ่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

 
 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลย่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 ยันกอ่นการเวนิทาง และกรณุาช าระเงนิเต็มจ านยนพรอ้มกับเตรยีมเอกะาร

ะง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 ยัน หลังจากท าการจองแลย้ (เนือ่งจากเป็นโปรแกรมโปรโมช ัน่) 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการวแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เว็ก, ผูะ้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัย หรอืไม่

ะะวยกในการเวนิทางทอ่งเทีย่ยในระยะเยลาเกนิกยา่ 4 - 5 ชัย่โมงตวิตอ่กนั ทา่นและครอบครัยตอ้งใหก้าร
วแูละมาชกิภายในครอบครัยของทา่นเอง เนื่องจากการเวนิทางเป็นหมูค่ณะ หัยหนา้ทยัรม์คียามจ าเป็นตอ้ง
วแูลคณะทัยรท์ัง้หมว 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมะ่ามารถยกเลกิไว ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมว (แตะ่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้วนิทางไว ้

15ยัน กอ่นการเวนิทาง) 

 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอะงยนะทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีวบางประการในทัยรน์ี้ เมือ่เกวิเหตจุ าเป็นะวุยะิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไวแ้ละจะไมร่ับผวิชอบใวๆ ในกรณีทีะ่ญูหาย ะญูเะยีหรอืไวร้ับบาวเจ็บทีน่อกเหนือคยามรับผวิชอบ
ของหัยหนา้ทัยร ์และเหตะุวุยะิยับางประการ เชน่ การนัวหยวุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

 เนื่องจากรายการทัยรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็วเะร็จ หากทา่นะละะทิธิก์ารใชบ้รกิารใวๆตามรายการ หรอื ถกู

ปฏเิะธการเขา้ประเทศไมย่า่ในกรณีใวก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอะงยนะทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 เมือ่ทา่นไวช้ าระเงนิมัวจ าหรอืทัง้หมวไมย่า่จะเป็นการช าระผา่นตัยแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโวยตรงกับ

ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืยา่ทา่นรบัทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
 ก าหนวการเวนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไวเ้พือ่คยามเหมาะะม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยวึถอืผลประโยชน์ 

ตลอวจนคยามปลอวภยัของคณะผูเ้วนิทางเป็นะ าคัญ  

 ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผวิชอบใวๆ ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิะธเขา้เมอืง โวยวา่นตรยจคนเขา้เมอืงประเทศไทย
และพมา่ 

 ะ าหรับ ผูโ้วยะาร ทีไ่มไ่วถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งวา้ย ผูโ้วยะารตอ้งรับผวิชอบเรือ่ง
เอกะาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัยร ์จะไมร่ับผวิชอบในกรณี ที ่

วา่นตรยจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิะธในการเขา้และออกจากประเทศ 
 ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 
8 ทา่น ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกด์

ทอ้งถิน่ ทีพู่ดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอยรบัทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทุกทา่น ตลอด
การเดนิทางทีป่ระเทศพมา่เป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต า่กวา่ 8 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิมอ่อก

เดนิทางในกรุป๊น ัน้ แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด 
หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

 
 
 



 

ส ำคญัที่สุด!! 

หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยุเหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 7 เดือน นับจำกวนัเดินทำง และมีหนำ้ท่ีเหลือไว้

ประทบัตรำไม่นอ้ยกว่ำ 2 หนำ้ ** กรณี ถือหนงัสือเดินทำงตำ่งชำต ิโปรดสอบถำม ** 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสำร มีไฟลท์เดินทำงภำยในประเทศหรือระหว่ำงประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทำงท่ี

ท่ำนไดท้  ำกำรจองไวก้บัทำงบริษัทฯ กรุณำแจง้ใหก้บัทำงเจำ้หนำ้ท่ีทรำบ ก่อนกำรช ำระเงินค่ำตัว๋

ดงักล่ำว ถำ้เกิดขอ้ผิดพลำดทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรรบัผิดชอบทุกกรณี 

 


