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วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เมืองแปร – พพิิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร – เจดีย์เบเบพญา – เจดีย์บอว์บอว์จีพญา – เลเมียต
หน่า – พญาจี - เจดีย์ชเวซันดอร์            (-/กลางวัน/เย็น) 

03.30น. พร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์  ประตู 6 
Nok Air (DD)โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเที่ยวบิน DD 4230  
 
 
 
 
 
 
 
 
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

Nok Air (DD)โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองแปร (PYAY) ห่างจากกรุงยา่งกุง้ขึ้นไปทางเหนือราวๆ 300 กิโลเมตร ตวัเมืองตั้งอยูบ่น
ฝ่ังแม่น ้ าอิระวดี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.30 น.       เดินทางถึง เมืองแปร  น าท่านเปล่ียนรถเป็นรถสองแถว

ทอ้งถ่ิน   
น าท่านเช้าชม  พิพิ ธภัณฑ์  อ าณา จักรศรี เกษตร  (Sri Ksetra หรือ 

Thayekhittaya) อาณาจักรเก่าแก่ของชาวพยู อายุราว 
1200 ปี “ศรีเกษตร”เป็นช่ือเรียกของชาวพย ูมีความหมาย
ว่า ดินแดน แห่งความโชคดี  และได้ขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกแห่งแรกของพม่า เม่ือ ปี ค.ศ. 2014 
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จากนั้น น าท่านชม เจดีย์เบเบพญา (Bebepuya) องคน้ี์ขนาดเล็กแต่ส าคญัเพราะจากลกัษณะพระพทุธรูปภายในที่เป็นแบบพ
ยกูบัทรงอาคารแบบพกุามแสดงใหเ้ห็นวา่เมืองศรีเกษตรน่ีมีความต่อเน่ืองทางวฒันธรรมมาหลายสมยั  

จากนั้น   น าท่านชม  บอว์บอว์จี (Bawbawgyi) ซ่ึงเป็นเจดียท์รงลอมฟางที่คลา้ยทรงกระบอก 
ระหวา่งทาง น าท่านชม หลุมที่ ถูกขุดค้นพบ ที่ ฝังโกศของ

ชาวพย ูจากนั้นน าท่านชมใกล้ๆ กนัมีโบราณสถาน
อีกแห่งช่ือ เลเมียตหน่า (Laymyathna) แปลว่า ส่ี
ด้านครับองค์น้ีแสดงให้ เห็นถึงลักษณะของ
พฒันาการขั้นสุดของวฒันธรรมพยูที่สร้างเจดีย ์
แบบคูหาเช่ือมกนัโดยรอบซ่ึงแน่นอนว่าจะส่งผล
ต่อการสร้างเจดียแ์บบพุกามในอีกหลายร้อยปี
ต่อมา 

จากน้ัน น าท่านชม  พญาจี (Payagyi) นั้นเป็นสถูปขนาด
ใหญ่ ลักษณะคล้ายกองข้าว (ซ่ึงเป็นลักษณะ
เดียวกับชเวซันดอว ์ ในยุคแรกเร่ิม) โดยมีความ
เก่าแก่กวา่พนัปี เพราะสร้างในพทุธศตวรรษที่13 – 14 สมยัอาณาจกัรศรีเกษตร แต่สร้างอยูน่อกก าแพงเมือง โดยเป็น 
1 ใน 9 สถูปที่สร้างโดยพระเจา้ดตัตาบอง ซ่ึงดูเหมือนในสมยัพระองค ์น่าจะเป็นช่วงเวลาที่อาณาจกัรศรีเกษตรนั้น
เจริญรุ่งเรืองมากที่สุด บรรดาสถูปขนาดใหญ่ในอาณาจกัร ก็ถูกบูรณะหรือสร้างในสมยัพระองค ์โดยนกัโบราณคดี
สันนิษฐานว่า พยาจีเป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศพม่า อีกทั้งยงัเป็นรากฐานในการสร้างเจดียศิ์ลปะพม่าในยคุ
ต่อมา   
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จากนั้น น าท่านชม เจดีย์ชเวซันดอว์ (Shwesandaw)   ( 
แปลว่าเกศทองค า )  : เป็นเจดียสี์ทองขนาด
ใหญ่ ตั้งอยูก่ลางเมืองแปร ภายในประดิษฐาน
พระเกศาธาตุ สร้างในปีพ.ศ.589 โดยได้รับ
การบูรณะคร้ังส าคญัในสมยัพระเจา้ดตัตาบอง 
แห่งอาณาจกัรศรีเกษตร  ห่างออกไปบริเวณ
เชิงเขามีพระฑุทธรูปนัง่ ที่เรียกวา่ พระแส่ทตัจี 
(Sethatgyi) คือ พระองคใ์หญ่ขนาดสิบชั้น หัน
หนา้เขา้ชเวซนัดอว ์

19.00น.  บริการอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร 
จากน้ัน เข้าที่พัก Mingalagarden Resort เมืองแปรหรือเทียบเท่าระดับเดียวกันมาตรฐานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง ตลาดเช้าเมืองแปร - เมืองถ่นโบ่ – เขาอะเกาก์เตาง์ - แปร – หลวงพ่อชเวเมีย๊ะมัน(พระสามแว่น) - ย่างกุ้ง   
            (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น   น าท่านไปชม ตลาดเช้าเมืองแปร ขายสินคา้หลายชนิด ทั้งของ อุปโภค 

บริโภค  ของพื้นเมือง ให้ท่านไดเ้ลือกชมและซ้ือของฝาก พร้อมทั้งดูวิถี
ชีวติ ชองชาวเมืองแปร  

จากนั้น  น าท่านเดินทางไปยงั เมืองถ่นโบ่ (Htonbo) เพือ่ไปชมพระสลักพันองค์ริม
แม่น ้าเอยาวดีที่ภูเขาอะเกาก์เตาง์ (Akauk Taung) ห่างจากตวัเมืองแปร 
ประมาณ  60 กม. เดินทางถึงท่าเรือน าท่านล่องเรือ ประมาณ 20 นาที  น า
ท่านขึ้นชม อะเกาก์เตาง์ (Akauk Taung) หรือ ภูเขาภาษี ช่ือน้ีเพิ่งเกิดขึ้น
สมยัอาณานิคมองักฤษ เหตุเพราะพวกเจา้อาณานิคมมาตั้งจุดสงัเกตการณ์ 
เรือในแม่น ้ าเอยาวดีบนเขาลูกน้ี เพราะ 1.   อยูสู่งมองเห็นง่าย   2.   เป็นคุง้
น ้ ายากที่เรือจะหนีเล็ดลอด 3. อยู่ใกล้ชายแดนพม่าเหนือ  สมัยก่อนเรือ
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ตอ้งมาจอดที่น่ีเพื่อติดต่อในเร่ืองภาษีแถมไม่พอบริเวณน้ียงัเป็นคุง้น ้ าวน ท าให้พ่อคา้ต่างๆเกิดความหวาดกลวัทั้ง
กลวัภาษี ทั้งกลวัเรือล่ม เลยบนบานสานกล่าวสร้างพระริมหนา้ผาเพือ่ใหท้  ามาคา้คล่องนัน่เองครับดว้ยเหตุน้ีอะเกาก์
เตางจึ์งกลายเป็นภูผาพระพนัองคด์ว้ยแรงศรัทธาปนความหวงัในการคา้ขายของผูค้นเม่ือร้อยกวา่ปีก่อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง น าท่านเดินทางกลับเขา้เมืองแปร เพื่อรับประทาน

อาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
จากนั้น น าท่านกลบัเขา้สู่ กรุงยา่งกุง้ ใชเ้วลาประมาณ 6 ชม. 
ระหวา่งทาง   แวะนมัสก า ร   หลวง พ่ อช เ ว เมี๊ ย ะมัน (Shwe 

Myethman)  หรือพระใส่แว่น  ประดิษฐานอยู่ที่
เมืองชเวดัง (Shwedaung) ห่างจากตวัเมืองแปร 15 
กม. คนพม่าเช่ือกนัวา่ ไหวพ้ระชเวเม๊ียะมนั ความคิด
อ่านจะดี ท่องจ าจะเก่ง  

19.00 น  เดินทาง ถึงยา่งกุง้ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
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จากนั้น  ใหทุ้กท่านเขา้ที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดาว  SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4 STAR หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 

 
 
 

 
 

วันที่สาม ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – วัดหงาทัตยี
ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ              (เช้า /กลางวัน/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านชมและนมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

( Shwedagon Pagoda) พ ร ะ เ จ ดี ย์ ท อ ง ค า
คู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายกุวา่สองพนัห้าร้อย
กว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากองหรือ ตะเกิง ช่ือ
เดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดในพม่า
สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอ
พรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน 
ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ 
ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล
นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน ้า
พระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองค์
เจดียห่์อหุ้มด้วยแผ่นทองค าทั้งหมดน ้ าหนักยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้
จ  านวนแปดเส้นและเคร่ืองอัฐะบริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองคบ์นยอดประดับด้วยเพชรพลอย
และอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ี
ทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกนัขึ้น
เป็นส่วนหน่ึงของพทุธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ที่องักฤษพยายามจะเอาไป
แต่เกิดพลดัตกแม่น ้ ายา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ี่เดิมไดจึ้งถือ
เป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะได้
ดัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีที่ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปเช่น สี
เหลือง, สีน ้ าเงิน , สีสม้ , สีแดงเป็นตน้ 
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ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วันทามิ อุตตมะชมพูวระฐาเนสิง กตุตะเรมะโนลมัเม สัตตังสะรัตนะ 
ปฐมังกกสัุนธัง สุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะ ติทุติยังโกนาคะมะนัง ธัมมะการะนังธาตุโย 
ธัสสะติตติยังกัสสปัง พทุธจีวะรังธาตุโยธัสสะ ติจตุกังโคตะมังอัตถะ เกศาธาตุโยธัสสะติ 

อหังวันทามิตุระโต อหังวันทามิธาตุโย อหังวันทามิสัพพะทา อหังวันทามิสิระสา 
  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

จากนั้น  ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย 
วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) 
เม่ือขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอา
ดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย
หรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบ
มาก จากน้ัน ก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท 
หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่า
เพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัต
โบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ 
เอามาเก็บรักษาไว้จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะ
กับนิ้วช้ีของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ จากน้ัน น าท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหน่ึงของถนน 
เพื่อสักการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธา
ในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเม่ือส้ินชีวติไปกลายเป็นนตัซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหว้
กนัมานานแลว้ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กนั
มากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน ้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ เต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกี้หม้อไฟและ ซูชิ ข้าวป้ันสารพัดหน้าใน
เครือโออิชิ 

จากนั้น   สกัการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวานนมสัการพระพทุธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุต
ซ่ึงเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 
สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 
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จากนั้น น าท่านสกัการะ พระพทุธรูปองคใ์หญ่ หลวงพอ่หงาทตัจี หลวงพอ่ที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชัยที่
แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย ์เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบด้านหลังจะเป็นไมส้ัก
แกะสลกัทั้งหมด และสลกัเป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น   น าท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (BogyokeAung San)หรือ ตลาดสก๊อต 

(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมยัที่ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็น
ลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ที่จ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ที่มีศิลปะผสม
ระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หาก
ซ้ือส้ินค้าหรืออัญมณทีี่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 

 สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 
21.00 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  DD 4239 
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

......................................................................................................... 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา มหัศจรรย์เมืองแปร มรดกโลกพม่า ย่างกุ้ง 3 วนั บิน DD 
SUMMIT PARK VIEW YANGON HOTEL 4* 

เร่ิมเดนิทาง  กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 34+1 9,999 9,999 9,999 2,500 

03 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34+1 9,999 9,999 9,999 2,500 

09 ส.ค.62 11 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,999 2,500 

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 2,500 
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16 ส.ค.62 18 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 2,500 

23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500 

30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500 

06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500 

13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500 

20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500 

27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว  
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 
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 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ต้ังแต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวซ่ีาปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอกี 
ท่านละ 1,000 บาท ** 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 
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 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคญั 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว
เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 


