
 
 
 
 
 
 
 รหัสโปรแกรมทวัร์  JMM12 MYANMAR 3D2N OCT18-8M-W41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น**  
 

 



 
 
 
 
 
 
 รหัสโปรแกรมทวัร์  JMM12 MYANMAR 3D2N OCT18-8M-W41 

รายละเอยีดการเดนิทาง   

วนัที ่1  สนามบนิสวุรรณภมู-ิยา่งกุง้-สเิรยีม-เจดยีก์ลางน า้-ตลาดสกอ๊ต-เจดยีโ์บตา
ทาวน-์เทพทนัใจ- เทพกระซบิ-เจดยีช์เวดากอง    (-/L/D)  

07.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิประต ู3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 
เคานเ์ตอร ์N โดยสายการบนิMYANMAR AIRWAYS INT’L  (8M) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท
ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

10.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยสายบนิ MYANMAR AIRWAYS INT’L เทีย่วบนิ
ที ่8M336  

11.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้
(เวลาทอ้งถ ิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงสเิรยีม (Thanlyin) ซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตร เมือ่
เดนิทางถงึสเิรยีม ชมความสวยงามแปลกตาของเมอืง ซึง่เมอืงนี้เคยเป็น
เมอืงทา่ของโปรตเุกสในสมัยโบราณ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ายา่งกุง้ทีเ่ชือ่มตอ่กับ
แม่น ้าอริะวด ีน าท่านชม (วดัที1่) พระเจดยีเ์ยเลพญา (Kyaik Hwaw 
Wun Pagoda) บนเกาะกลางน ้ าอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาว
สเิรียม ที่บรเิวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดุกตัว
ขนาดใหญนั่บรอ้ย ๆ ตัวทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครบีหลังทีโ่ผลเ่หนอืผวิน ้า 
 น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดสก็อต ซึง่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มสีนิคา้
ของที่ระลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไข่มุก เครื่องเงนิ 
เครือ่งหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูตะ๊ ผา้โสรง่ 

 จากนัน้น าชม (วดัที2่) พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่
รับพระเกศาธาตกุอ่นทีน่ าไปบรรจใุน พระเจดยีช์เวดากอง เมือ่พระเกศาธาตุ
ได ้ถูกอัญเชญิขึน้จากเรอื ไดน้ ามาประดษิฐานไวท้ีพ่ระเจดยีโ์บตะตองแหง่
นีก้อ่น พระเจดยีแ์หง่นีไ้ดถ้กู ท าลายในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่2 และไดรั้บการปฏสิงัขรณ์ขึน้มา
ใหม ่โดยมคีวามแตกตา่งกับพระเจดยีท่ั์วไปคอื ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปร่งให ้
คนเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ พระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหว ้
มองเห็นไดช้ัดเจน สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ไดน้ าทองค าและของมคีา่ตา่ง ๆ ทีม่พีุทธศาสนกิชนชาว
พมา่น ามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้น าท่านสักการะขอพรจาก “เทพทนัใจ” (นตัโบ
โบย)ี ซึง่ชาวพมา่ใหค้วามเคารพอย่างมากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชือ่วา่อธฐิานสิง่ใดจะสมความ
ปรารถนา จากน ัน้น าทา่นขา้มฝั่งไปอกีฟากหนึง่ของถนน เพือ่สกัการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามวา่
“อะมาดอวเ์ม ีย๊ะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ที่เกดิศรัทธาในพุทธศาสนา
อยา่งแรงกลา้รักษาศลี ไมย่อมกนิเนื้อสัตวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบ
ไหวก้ันมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพมา่
นยิมขอพรจากเทพองคน์ีก้นัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก 
ดอกไม ้และผลไม ้ 
น าท่านชม (วดัที3่) มหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงพม่า ตัง้อยู่บรเิวณเนนิ
เขาเชยีงกตุระ เมอืงยา่งกุง้ เชือ่กันวา่เป็นมหาเจดยีท์ีบ่รรจพุระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้จ านวน 
8 เสน้ บนยอดสดุของพระเจดยี ์มเีพชรอยู ่5,448 เม็ด โดยเฉพาะชืน้ขา้ง
บนสดุมเีพชรเม็ดใหญอ่ยู ่72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซึง่มทัีง้ผูค้น
ชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้ง
กลางวันและกลางคนือยา่งไมข่าดสาย โดยกลา่วขานกันวา่ ทองค าทีใ่ช ้

ในการก่อสรา้งซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจ านวนมหาศาลกว่า
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ทองค าทีเ่ก็บอยู่ทีธ่นาคารชาตอิังกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยีท์ีง่ดงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่
ของโลก (สถานทีส่ าคญัของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบ่เุรงนองมา
ขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เว
ดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัม ี
พระประจ าวนัเกดิประดษิฐานท ัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน า้
พระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

วนัเกดิ อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหัสบด ี

สตัวส์ญัลักษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  พกั PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เก่าแก่ที่สุดของเมอืงมอญโบราณที่ย ิง่ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ 
(ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45ชม.  น าท่านเขา้ชมพระธาตุที่
ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิง่
ศักดิส์ทิธิข์องพมา่ 
(วดัที4่) เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตุมุเตา(ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจา้ น าท่านนมัสการ ยอดเจดยีห์ักซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชือ่กันว่าเป็นจุดที่
ศักดิส์ทิธิม์าก ซึง่เจดยีน์ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดยีอ์งคน์ี้เป็น
ศลิปะทีผ่สมผสานระหวา่งศลิปะพมา่และศลิปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลนื พระเจดยีส์งู377 ฟตุ 
สงูกวา่ พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีุดอธษิฐานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ยูต่รงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลงมา
เมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักทีม่หาศาล ตกลงมายังพืน้ลา่งแตย่อดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิ
และไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร ่าลอืถงึความศักดิ-์สทิธโ์ดยแท ้และสถานที่แห่งนี้ยังเป็น
สถานที่ที่พระเจา้หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ
ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึน้ครองราชย ์ทา่นจะไดน้มสัการ ณจุดอธษิฐานอนัศกัด ิส์ทิธ ิ ์
และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดยีอ์งคท์ ีห่กัลงมาเพือ่เป็นสริมิงคลซึง่เปรยีบ
เหมอืนด ัง่ค า้จุนชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงย ิง่ข ึน้ไป ถงึเมืองหงสาวดีแลว้ จากนั้นน าท่าน ตกั
บาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ณ (วดัที ่5) วดัไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณร
ไปกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมากทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ดัแหง่นีไ้ด ้

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ กุง้แมน่ า้เผาคนละ1ตวั  
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บา่ย น าท่านเขา้ชมพระธาตทุีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงและเป็น 1 ใน 
5 มหา บชูาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่ จากนัน้น าท่านชม พระราชวงับเุรงนอง และ บลัลงัก ์
ผ ึง้(KanbawzaThardi Palace)ซึง่เพิง่เริม่ขดุคน้และบรูณปฏสิังขรณ์เมือ่
ปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังทีย่ังหลงเหลอือยู ่ท าใหส้ันนษิฐานไดว้า่
โบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ี่ไดรั้บค า
สรรเสรญิวา่เป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทีป่ระทับของ พระนางสพุรรณกัลยา
และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมือ่ตอ้งเสยีกรุง
ศรอียธุยาใหแ้กพ่มา่ แตปั่จจุบัน พระราชวังแหง่นี้ไดเ้หลอืเพยีงแตร่่องรอย
ทางประวัตศิาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวังและต าหนักตา่งๆ ขึน้มา
ใหม่โดยอา้งองิจากพงศาวดาร แลว้น าน าท่าน (วดัที ่6) นมสัการพระพุทธไสยาสนช์เวตา
เลยีว (พระนอนยิม้หวาน) เป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมอืงหงสาวด ีอกีทัง้ยังสามารถ
เลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พืน้เมอืง จากนัน้น าชม (วดัที7่) เจดยี ์
ไจ๊ปุ่ น(Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4ทศิ 
สงู 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิ
เหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อื พระพุทธเจา้มหากัสสปะ 
(ทศิตะวันตก)เลา่กันวา่สรา้งขึน้โดยสตรสีีพ่ีน่อ้งทีม่พีุทธศรัทธาสงูสง่และ
ตา่งใหส้ัตยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ั่วชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนี
ไปแต่งงาน ร ่าลือกันว่าท าใหพ้ระพุทธรูปองค์นั้นเกิดรอยรา้วขึน้ทันที 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงยา่งกุง้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่
(วดัที8่) วดับารม ีใหส้ักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ทีเ่ชือ่วา่ยังมชีวีติอยูจ่รงิ ดว้ยองคพ์ระ
เกศาธาตนุีเ้มือ่น ามาวางบนมอื จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วดันี้ยังไดช้ือ่วา่เป็นทีเ่ก็บองคพ์ระ
บรมสารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีตุร และองคพ์ระอรหันต์
ตา่ง ๆ พรอ้มรบัพระธาตเุพือ่น ากลบัไปบชูาเพือ่ความเป็นสริมิงคลฟร!ี! 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  พกั PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

 
 
 
 
 
 

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

น าทา่นชม (วดัที9่) เจดยีเ์จา๊ทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่ี
ความสวยงามทีส่ดุ  มขีนตาทีง่ดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ และ
พระบาทซอ้นกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน์ เป็นศลิปะพมา่ทีง่ดงามโดยมขีนาดความยาวขององค ์70 เมตร ลว้
น าท่านชม (วดัที1่0) วดังาทตัจ ีNga Htat Gyi Pagoda วัดนี้มพีระพุธรูปองคใ์หญ่มคีวาม
สงูประมาณตกึหา้ขัน้  ทรงเครือ่งกษัตรยิ ์ เป็นพระทีส่วยแปลกดอูลังการ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ เป็ดปกักิง่ & สลดักุง้มงักร  
บา่ย น าท่านชม (วดัที1่1) วดัพระหนิออ่น ใหท้่านนมัสการ พระหนิออ่น องคท์ี่

ใหญท่ีส่ดุในประเทศพมา่   

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนิ มงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  
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16.30 น. ออกเดินทางจากกรุงย่างกุง้ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน  MYANMAR AIRWAYS 
INT’L เทีย่วบนิที ่8M331 

18.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 
รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดลุยพนิจิ
ของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ ิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั  

และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่  เด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ 

01-03 ม.ิย.61 8,888 8,888 3,000 

08-10 ม.ิย.61 8,888 8,888 3,000 

15-17 ม.ิย.61 8,888 8,888 3,000 

22-24 ม.ิย.61 8,888 8,888 3,000 

29 ม.ิย.-01 ก.ค.61 8,888 8,888 3,000 

06-08 ก.ค.61 8,888 8,888 3,000 

13-15 ก.ค.61 8,888 8,888 3,000 

14-16 ก.ค.61 8,888 8,888 3,000 

20-22 ก.ค.61 8,888 8,888 3,000 

21-23 ก.ค.61 8,888 8,888 3,000 

27-29 ก.ค.61 9,888 9,888 3,000 

28-30 ก.ค.61 9,888 9,888 3,000 

03-05 ส.ค.61  8,888  8,888 3,000 

04-06 ส.ค.61 8,888 8,888 3,000 

10-12 ส.ค.61 9,888 9,888 3,000 

11-13 ส.ค.61 9,888 9,888 3,000 

17-19 ส.ค.61  8,888  8,888 3,000 

18-20 ส.ค.61 8,888 8,888 3,000 

24-26 ส.ค.61 8,888 8,888 3,000 

25-27 ส.ค.61 8,888 8,888 3,000 

31 ส.ค.-02 ก.ย.61 8,888 8,888 3,000 

01-03 ก.ย.61 8,888 8,888 3,000 

07-09 ก.ย.61 8,888 8,888 3,000 

08-10 ก.ย.61 8,888 8,888 3,000 

14-16 ก.ย.61 8,888 8,888 3,000 

15-16 ก.ย.61 8,888 8,888 3,000 

21-23 ก.ย.61 8,888 8,888 3,000 

22-24 ก.ย.61 8,888 8,888 3,000 
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28-30 ก.ย.61 8,888 8,888 3,000 

29 ก.ย.-01 ต.ค.61 8,888 8,888 3,000 

 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบนิ MYANMAR 

AIRWAYS INT’L (8M) 

 คา่ภาษีสนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กระดับ 3 ดาว 2 คนื   
 คา่ระวางน ้าหนัก 30 กโิลกรัม 
 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 ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับเงือ่นไข
ของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) 
วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพษิ
เทา่น ัน้**) 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 
 คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ 
 ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร,หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

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

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 
 คา่ท าวซีา่ในกรณีเรง่ดว่น / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ  
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
 
 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาช าระเงนิเต็มจ านวนพรอ้มกับเตรยีมเอกสาร

สง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ (เนือ่งจากเป็นโปรแกรมโปรโมช ัน่) 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้าร
ดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้ง
ดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

15วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบั
ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย
และพมา่ 

 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง
เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมรั่บผดิชอบในกรณี ที ่
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 
8 ทา่น ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกด์
ทอ้งถ ิน่ ทีพ่ดูภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอยรบัทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทกุทา่น ตลอด
การเดนิทางทีป่ระเทศพมา่เป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต า่กวา่ 8 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิมอ่อก
เดนิทางในกรุป๊น ัน้ แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด 
หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

 
 
 

ส ำคญัที่สุด!! 

หนงัสอืเดินทำงตอ้งมีอำยุเหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 7 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง และมีหนำ้ที่เหลือไว้

ประทบัตรำไม่นอ้ยกว่ำ 2 หนำ้ ** กรณี ถือหนงัสอืเดินทำงตำ่งชำต ิโปรดสอบถำม ** 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสำร มีไฟลท์เดินทำงภำยในประเทศหรอืระหว่ำงประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทำงที่

ท่ำนไดท้  ำกำรจองไวก้บัทำงบรษิทัฯ กรุณำแจง้ใหก้บัทำงเจำ้หนำ้ที่ทรำบ ก่อนกำรช ำระเงินค่ำตัว๋

ดงักล่ำว ถำ้เกิดขอ้ผิดพลำดทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรรบัผิดชอบทุกกรณี 

 


