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สกัการะ 2 มหาบูชาสถาน อนัศกัดิ์สิทธ์ิ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ตารางการเดินทาง 

SPECIAL MYANMAR 

BY THAI LION AIR 

ทวัรพ์ม่าดีดี!! 2 วนั 1 คืน  

ยา่งกุง้-หงสาฯ-พระธาตอิุนทรแ์ขวน 

นมสัการ 3 มหาบูชาสถาน อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

พระมหาเจดียช์เวดากอง – พระธาตมุุเตา – พระธาตอุินทรแ์ขวน 

ขอพรเทพทนัใจ เทพกระซิบ ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต 

พกับนพระธาตอิุนทรแ์ขวน 1 คืน  

ใหท้า่นไดส้วดมนตน์ัง่สมาธิอยา่งเตม็อ่ิม 

แจกฟรีทุกท่ีนัง่ เส้ือยืดทวัรพ์ม่าดีดี + หนังสือสวดมนต ์
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วนัท่ี 1 
ดอนเมือง – ยา่งกุง้ – เจดียโ์บตาทาวน์ – เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – หงสาวดี – พระธาตุ

อินทรแ์ขวน (รวมรถขึ้ นพระธาตุ) 
L-D 

วนัท่ี 2 
พระธาตุอินทรแ์ขวน – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ยา่งกุง้ –  
ตลาดสกอ๊ต – พระมหาเจดียช์เวดากอง – ดอนเมือง 

B-L 

รายละเอียดโปรแกรม 
 

 

 

 

 

05.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประต ู7  

สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสาร

การเดินทาง  

08.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเทีย่วบินที ่SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  

09.30 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์

ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง)  

จากน้ันน าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 

รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศ

ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน 

ส าริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้

ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ท่ีประดบัดว้ยกระเบื้ องสีสนังดงาม และมีมุมส าหรับ

ฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ 

เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรปูป้ันเทพทันใจ (นัตโบ

โบยี) เพื่อขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะ

มะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แล้ว

เอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั้นก็เอา

หนา้ผากไปแตะกับน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้น าท่านขา้มฝั่งถนน 

สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิด

ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่า

เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนไดยิ้น การบูชา

เทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

วนัแรก ดอนเมือง – ย่างกุง้ – เจดียโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – หงสาวดี –  

                  พระธาตอิุนทรแ์ขวน (รวมรถข้ึนพระธาต)ุ 
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 น าท่านเดินทางสู่ รฐัมอญ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งขอเมืองไจโท ้ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม. โดยผ่าน เมืองหงสาวดี

หรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และอายุ

มากกว่า 400 ปี ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่น ้ าสะโตง 

สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรซ่ึ์งในอดีตขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวร

ก าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาไดถู้กทหารพม่าไล่ตามหลังมาซ่ึง

น าทัพโดยสุรกรรมาเป็นทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทัพหลวง 

สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุ

รกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทัพของพม่าเห็น

เช่นน้ันจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ถึง คิ้ มปูนแคม้ป์ 

เพื่อท าการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถ

ขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา จากน้ันท่านจะตอ้งเดิน

เทา้เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั ใหท่้านอิสระตามพกัผ่อนตามอธัยาศยั น าชม เจดียไ์จท้โีย หรือ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือ 

กอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสกัการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดียข์นาดเล็กสงู 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นศิลา

ใหญ่ปิดทองท่ีวางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ี

บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุ

ประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบน

สรวงสวรรค ์โดยเชื่อว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ 3 ครั้งผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ 

พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน  (พระ

เจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรบัสุภาพบุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น. 

ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท่้านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิด

ทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 

**หมายเหตุ** แนะน าใหท้่านใช้กระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กส าหรับ 1 คืน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้ง

ลูกหาบแบกสมัภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า เริม่ตน้ที ่1,000 จา๊ด ประมาณ 30 บาท) ทั้งน้ี

ขึ้ นอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้รกิาร 

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เขา้สู่พกัท่ี ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั 3 ดาว 

 จากน้ันท่านสามารถขึ้ นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 

 

 

 

วนัสอง พระธาตอุินทรแ์ขวน – หงสาวดี – พระธาตมุุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุง้ –  

                  ตลาดสกอ๊ต – พระมหาเจดียช์เวดากอง – ดอนเมือง 



 

 

 

 

 

 

 

 

4                                                                                                                                                                     **ภาพประกอบเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน** 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  SM001 SECCIAL MYANMAR2D1N SEP18-SL-W08 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง คิ้ มปูนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับ

อากาศ น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) จากน้ันน าท่านชม 

เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลาง

เมืองหงสาวดี พระเจดียอ์งคน้ี์ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่

กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 

5 มหาบูชาสถานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิส าคัญสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมัสการ 

ยอดเจดีย์หักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกันว่าเป็นจุดท่ีศักด์ิสิทธ์ิมาก 

(ณจุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หัก

ลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซ่ึง

เจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะ

ท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดียส์ูง 

114 เมตร สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยู่

ตรงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพื้ นล่างแต่ยอดฉตัร กลับ

ยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียังเป็น

สถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้

หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์นับเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดีย์

เพื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน จากน้ันน าท่านนมัสการ พระพุทธ

ไสยาสนช์เวตาเลียว กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลักษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.

2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่าน

สามารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลัก ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซ้ือ ของ

ฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของท่ีระลึกต่างๆ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา)  

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางกลบัเมืองย่างกุง้ น าท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดา

กอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้) แห่งลุ่มน ้าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่า

สองพนัหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 

ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมี

ทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ย

เพชรพลอยอญัมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอด

องคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรบัแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนได้



 

 

 

 

 

 

 

 

5                                                                                                                                                                     **ภาพประกอบเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน** 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  SM001 SECCIAL MYANMAR2D1N SEP18-SL-W08 

จ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเคร่ืองไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบั

กระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะชาวมอญและชาว

พม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศก

โรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบา้งเดินประทกัษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันให้

ท่านชมแสงของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สี

เหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรง

นองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลาน

อธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปด

ทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

วนัเกิด อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัท่ียงั

เป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมี

หลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก 

ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย 

ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

20.45 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  

22.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

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

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม ** 
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดียวเพ่ิม 

เดือนกรกฎาคม 2561 

02-03 ก.ค. 61 

09-10 ก.ค. 61 

16-17 ก.ค. 61 

23-24 ก.ค. 61 

6,799 บาท 1,500 บาท 

เดือนสิงหาคม 2561 

06-07 ส.ค. 61 

20-21 ส.ค. 61 

27-28 ส.ค. 61 

6,799 บาท 1,500 บาท 

เดือนกนัยายน 2561 

03-04 ก.ย. 61 

10-11 ก.ย. 61 

17-18 ก.ย. 61 

24-25 ก.ย. 61 

6,799 บาท 1,500 บาท 

 

ราคาไม่รวมค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลกูทวัร ์1 ท่าน / ทริป(ช าระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 

อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 

✓ ค่าภาษีสนามบินพมา่ และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 

✓ ค่าท่ีพกับนพระธาตุอินทรแ์ขวนระดบั 3 ดาว 1 คืน  

✓ ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

✓ ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
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✓ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่ระบุไวใ้นรายการ 

✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานที่ท่ีระบุไวใ้นรายการ 

✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่  เสียชีวิตเน่ืองจากอุบั ติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภัย อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภัยอายุต า่กว่า 6 ปี 

หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภัย ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผู้

เอาประกันภยัอายุสูงกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้ง

ระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัที่ไมร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขับรถ/หัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทัวร ์1 ท่านต่อทริป

(ช าระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอื่น ที่ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวซี่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

▪ รายการทัวรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิในการ ช าระค่าทัวรย์อดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากไดท้ าการจอง 

มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตั ิ 

กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืน เงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวซี่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

• ยกเลิกหลังจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่อง ยื่นเอกสารไปยัง

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่

สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื่นๆ เป็นส าคญั 
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หมายเหต ุ

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร ์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

▪ เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมอืง โดยด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยและพมา่ 

▪ ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ที่ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย

ปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ทา่นข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผูเ้ดินทาง 10-15 

ทา่น ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแตจ่ะมี ไกดท์อ้งถ่ิน ที่พูดภาษาไทย

ไดเ้ป็นอยา่งดี คอยรบัท่ีสนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้

ต า่กว่า 10 ทา่น ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ  

ที่เก่ียวขอ้งกบัวันเดนิทางที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบรษิัทฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 

 


