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รายละเอยีดการเดนิทาง                                                                                                                   
วนัที ่1  สนามบนิดอนเมอืง-ยา่งกุง้-สเิรยีม (เจดยีก์ลางน า้)-มหาเจดยีช์เวดากอง       (-/L/D)  
04.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง บรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร 1

ช ัน้ 3 ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA (FD) เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกใหก้ับทกุทา่น  

07.15 น. บนิลัดฟ้า สู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่  FD251 
08.00 น. ถงึ สนามบนิ มงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ (เวลาทีป่ระเทศพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี  

หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทาง ส ูเมอืงสเิรยีม (Thanlyin) ซึง่อยูห่า่งจาก
ยา่งกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตร เมือ่เดนิทางถงึสเิรยีม ชมความสวยงามแปลกตาของเมอืง ซึง่
เมอืงนีเ้คยเป็นเมอืงทา่ของโปรตเุกสในสมัยโบราณ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ายา่งกุง้ทีเ่ชือ่มตอ่กับ
แมน่ ้าอริะวด ีน าทา่นชม พระเจดยีเ์ยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) บนเกาะกลาง
น ้าอายนัุบพันปี เป็นทีส่กัการะของชาวสเิรยีม ทีบ่รเิวณทา่เทยีบเรอืบนเกาะ สามารถซือ้อาหาร
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เลีย้งปลาดกุตัวขนาดใหญนั่บรอ้ย ๆ ตัวทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครบีหลังทีโ่ผลเ่หนอืผวิน ้า เสร็จแลว้
เดนิทางกลับยา่งกุง้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
น าท่านชม มหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงพม่า ตัง้อยู่บรเิวณเนนิเขาเชยีงกุ
ตระ เมอืงยา่งกุง้ เชือ่กันวา่เป็นมหาเจดยีท์ีบ่รรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวน 8 เสน้ บน
ยอดสดุของพระเจดยี ์มเีพชรอยู ่5,448 เม็ด โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสดุมเีพชรเม็ดใหญอ่ยู ่72 กระ
รัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซึง่มทัีง้ผูค้นชาวพมา่และชาวต่างชาตมิากมายทีพ่ากันเทีย่วชมและ
นมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองค าที่ใชใ้นการ
ก่อสรา้งซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจ านวนมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติ
อังกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยีท์ีง่ดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก (สถานทีส่ าคัญของพระ
มหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไม ้
ธปูเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริิ
มงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใคร
เกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ

อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหัสบด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลักษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
เขา้สูท่ีพั่ก IBIS STYLES YANGON STADIUM HOTEL (ระดับ3ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวดัไจค้ะวาย - พระนอนชเวตาเลยีว-เจดยีช์เวมอดอว ์-ยา่งกุง้ 

  พระนอนตาหวาน – วดัไจก๊ะเลาะ     (B/L/D)   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตวัเมอืง หงสาวด ี (BAGO) ซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง น าทา่นเดนิทางตอ่เพือ่ไปยัง วดัไจค้ะวาย เพือ่ท าบญุใส่

บาตรขา้วสวยแดภ่กิษุ สามเณร จ านวน 1,200 รปู ทีน่ีเ้ราจะใสบ่าตรขา้วสวยเพยีงอยา่งเดยีว 
ส าหรับอาหารทางชาวบา้นจะจัดเตรยีมไวต้า่งหาก (หรอืถา้ตอ้งการถวายสิง่อืน่ๆ ก็สามารถน าไป
ไดต้ามก าลังศรัทธา) สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นโรงเรยีนสอนพระพทุธศาสนานักธรรมชัน้ตร,ี โท และเอก 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ ดว้ยความอิม่บญุและอิม่ใจ (สิง่ทีท่างวดัตอ้งการขณะนีค้อื ถว้ย ชาม 
ส าหรบัใสอ่าหาร  สมดุ และ  เครือ่งเขยีน ส าหรบัการศกึษาของ ภกิษุ สามเณร)  
น าทา่น นมสัการพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุ ของเมอืงหงสาวด ี
อกีทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พืน้เมอืง                     

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมอืงหงสาวด ี(มกีุง้แมน่ า้เผาคนละ1ตวั)  
บา่ย น าทา่นนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์คนไทยนยิมเรยีกวา่ พระมหาเจดยีม์เุตา เป็นเจดยีใ์หญ่

คูบ่า้นคูเ่มอืงทีส่งูทีส่ดุของหงสาวด ีนับวา่เป็น 1ใน5 สิง่ศักดิส์ทิธิ์
ของพมา่ ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ซึง่ใน
สมัยกอ่นเป็นสถานทีป่ระกอบพธิศีักดิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบรูพ
กษัตรยิ ์ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพมา่ รวมทัง้พระเจา้บเุรงนอง
ดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณ
กัลยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยี์
องคน์ี ้ 
น าท่านชม เจดยีเ์จา๊ทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่ี
ความสวยงามทีส่ดุ  มขีนตาทีง่ดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึง่
แตกต่างกับศลิปะของไทยทีป่ระดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศลิปะพม่าทีง่ดงามโดยมขีนาด
ความยาวขององค ์70 เมตรระหวา่งทาง  น าท่านแวะสักการะ สถูปพระสุพรรณกลัยา ณ 
วดัไจก๊ะเลาะ วดัแหง่นี้เชือ่กันวา่เป็นสถานที ่ทีเ่ก็บอัฐขิองพระสวุรรณกัลยา โดยมซีุม้รปูปั้นของ
พระนางเป็นรูปสักการะดว้ยเรื่องราว ของพระนางไดเ้ลือน
หายไปตามกาลเวลานับ 400 ปี  เชือ่กันวา่หลวงปู่ โงน่ ไดม้าท า
พิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณพระสุพุ รรณกลัยาและเหล่า
นายทหารไทยที่ถูกจองจ า ตัง้แต่สมัยเสยีกรุงครัง้ที่สอง (เชญิ
รว่มระลกึถงึวรีกรรมและความเสยีสละของบรรพกษัตรแีละนักรบ
ไทยที่ เสียสละพระองคเป็นตัวประกันเพื่อ่ืความสงบสุขของ
บา้นเมอืง  

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนเูป็ดปกัก ิง่+สลดั
กุง้มงักร)  
เขา้สูท่ีพั่ก IBIS STYLES YANGON STADIUM HOTEL (ระดับ3ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3 เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)-พระหนิออ่น–ชา้งเผอืก–ตลาดสกอ๊ต-กรุงเทพฯ    (B/L/-)                
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าชม พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ซึง่เป็นเจดยีท์ี่สรา้งขึน้เพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่น าไป
บรรจุใน พระเจดยีช์เวดากอง เมือ่พระเกศาธาตไุด ้ถกูอัญเชญิขึน้จากเรอื ไดน้ ามาประดษิฐานไว ้
ทีพ่ระเจดยีโ์บตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดยีแ์ห่งนี้ไดถู้ก ท าลายในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่2 
และไดรั้บการปฏสิังขรณ์ขึน้มาใหม่ โดยมคีวามแตกต่างกับพระเจดยีท่ั์วไปคอื ออกแบบใหใ้ต ้
ฐานพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ พระบรมธาตุไวใ้นผอบ
ทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ัดเจน ส่วนผนังใตฐ้านเจดยี ์ไดน้ าทองค าและ
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ของมคี่าตา่ง ๆ ทีม่พีุทธศาสนกิชนชาวพมา่น ามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้น าท่าน
สักการะขอพรจาก “เทพทนัใจ” (นัตโบโบย)ี ซึง่ชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมากและนยิมมา
ขอพร ดว้ยเชือ่วา่อธฐิานสิง่ใดจะสมความปรารถนา จากน ัน้น าทา่นขา้มฝั่งไปอกีฟากหนึง่ของ
ถนน เพือ่สักการะ เทพกระซบิซึง่มนีามวา่“อะมาดอวเ์ม ีย๊ะ”ตามต านานกล่าววา่ นางเป็นธดิา
ของพญานาค ที่เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นเมื่อ
สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิ
ตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ีก้นัมากเช่นกนั
การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย สกัการะ พระหนิออ่น (เจ๊าดอจ)ี ซึง่เป็นพระพุทธรูปที ่แกะสลักจากหนิออ่นทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ

ในพม่ามีน ้ าหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึง่ถือว่าเป็น
ชา่งฝีมอืดทีีส่ดุของพม่า น าชม ชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชา้งคู่บา้นคู่เมอืงของพม่ามสีขีาวเผอืกตลอด
ทัง้ตัวจ านวน 3 เชอืก ตอ้งตามคชลักษณะของชา้งเผอืกทุกประการ น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดส
ก็อต ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของพมา่ มสีนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ 
หยก ไข่มุก เครื่องเงนิ เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผา้ปูโต๊ะ ผา้โสร่ง สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทางสู ่ สนามบนิ มงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  

17.35 น. บนิลัดฟ้ากลับสูก่รงุเทพ ฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD254  
19.25 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ  

 กรณีเดนิทางเดอืนตลุาคม 2560 สายการบนิมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ 
21.40 น. ออกเดนิทางจากกรุงย่างกุง้ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ AIR ASIA เที่ยวบนิที่ FD258 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 
23.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 
รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดลุยพนิจิของ

หวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั  
และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่  เด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ 

3 – 5 ม.ิย.60 8,888 8,888 3,000 

9 –11 ม.ิย.60 8,888 8,888 3,000 

10 – 12 ม.ิย.60  8,888 8,888 3,000 

16 – 18 ม.ิย.60  8,888 8,888 3,000 

17 – 19 ม.ิย.60 8,888 8,888 3,000 

23 – 25 ม.ิย.60 8,888 8,888 3,000 
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24 – 26 ม.ิย.60 8,888 8,888 3,000 

30 – 2 ก.ค.60  8,888 8,888 3,000 

1 – 3 ก.ค.60 8,888 8,888 3,000 

7 – 9 ก.ค.60 11,900 11,900 3,000 

8 – 10 ก.ค.60 11,900 11,900 3,000 

14 - 16 ก.ค.60 8,888 8,888 3,000 

15 – 17 ก.ค.60 8,888 8,888 3,000 

21 – 23 ก.ค.60 8,888 8,888 3,000 

22 – 24 ก.ค.60 9,900 9,900 3,000 

28 – 30 ก.ค.60 10,900 10,900 3,000 

29 – 31 ก.ค.60 10,900 10,900 3,000 

4 – 6 ส.ค.60 9,900 9,900 3,000 

5 – 7 ส.ค.60 9,900 9,900 3,000 

11 – 13 ส.ค.60 11,900 11,900 3,000 

12 – 14 ส.ค.60 11,900 11,900 3,000 

18 – 20 ส.ค.60 9,900 9,900 3,000 

19 – 21 ส.ค.60 9,900 9,900 3,000 

25 – 27 ส.ค.60 9,900 9,900 3,000 

26 – 28 ส.ค.60 9,900 9,900 3,000 

01-03 ก.ย.60 8,888 8,888 3,000 

02-04 ก.ย.60 8,888 8,888 3,000 

08-10 ก.ย.60 8,888 8,888 3,000 

09-11 ก.ย.60 9,900 9,900 3,000 

15-17 ก.ย.60 8,888 8,888 3,000 

16-18 ก.ย.60 8,888 8,888 3,000 

22-24 ก.ย.60 8,888 8,888 3,000 

23-25 ก.ย.60 8,888 8,888 3,000 

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 

 

อตัรานีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรงุเทพฯ โดยสารการบนิ Air Asia (FD) 
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 คา่ภาษีสนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กระดับ 3 ดาว 2 คนื  
 คา่ระวางน ้าหนัก 20 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 
 ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่, พนักงานขบัรถ, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร 600 บาท / ลกูคา้ 1 ทา่น (สว่นหัวหนา้

ทัวรจ์ากเมอืงไทย มากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นส าคัญ) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 
 คา่ท าวซีา่ในกรณีเรง่ดว่น / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ  
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 
 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั ทา่นควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้าร
ดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้ง
ดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

15วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
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 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 8 เดือน นบัจำกวันเดินทำง และมีหนำ้ที่เหลือไว้

ประทบัตรำไม่นอ้ยกว่ำ 2 หนำ้ ** กรณี ถือหนังสอืเดินทำงตำ่งชำต ิโปรดสอบถำม ** 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสำร มีไฟลท์เดินทำงภำยในประเทศหรอืระหว่ำงประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทำงที่

ท่ำนไดท้  ำกำรจองไวก้บัทำงบรษิทัฯ กรุณำแจง้ใหก้บัทำงเจำ้หนำ้ที่ทรำบ ก่อนกำรช ำระเงินค่ำตัว๋

ดงักล่ำว ถำ้เกิดขอ้ผิดพลำดทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรรบัผิดชอบทุกกรณี 

 


