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รหสัโปรแกรม : 12508 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

ยา่งกุง้ – หงสาวดี – สิเรียม 2 วนั 

นมัสการ 2 มหาบูชาสถานอนัสูงสุดของชาวพม่า พระธาตุมุเตา  พระมหาเจดียช์เวดากอง 

ขอพรส่ิงศกัดิ์ ณ เจดียก์ลางน ้าเมืองสิเรียม 

ขอพรเทพทนัใจ ณ เจดียโ์บตาทาวน ์ตามรอยพระนเรศวรสู่พระราชวงับุเรงนอง 

เดินทางไป-กลบัจาก สนามบินสุวรรณภูมิ พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว SULE SHANGRI LA HOTEL 
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ตารางการเดินทาง 

วนัที่ 1 
สุวรรณภูมิ – ยา่งกุง้ – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวงับุเรงนอง – ยา่งกุง้ -  

พระมหาเจดียช์เวดากอง 
D 

วนัที่ 2 
ยา่งกุง้ – สิเรียม – เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา – ยา่งกุง้ - เจดียโ์บตาทาวน์ – เทพทนัใจ  -  
เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – สนามบิน 

B-L 

 

อตัราค่าบริการ 

วันเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิม่ 

10-11 ส.ค. 62 

11-12 ส.ค. 62 
7,999 บาท 1,900 บาท 

รายละเอียดโปรแกรม 
 

 

 

 

 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 6 สายการ

บิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) เคาทเ์ตอร ์N1-4 ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ือง

สมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัแรก สุวรรณภมิู – ยา่งกุง้ – หงสาวดี – พระธาตมุุเตา – พระราชวงับุเรงนอง – ยา่งกุง้ 

                  พระมหาเจดียช์เวดากอง 

http://bit.ly/2NMk5YE
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10.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินท่ี 8M336 สายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) 

 
11.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ี

เมียนม่าร ์ชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู ่เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซ่ึงในอดีตเป็น

เมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ 

(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

จากน้ันน าท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี 

พระเจดีย์องค์น้ีถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิส าคัญสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมัสการ ยอด

เจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัวา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน า

ธูปไปค ้ากับยอดของเจดีย์องค์ท่ีหักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรือง

ยิ่งขึ้ นไป)  
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ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งค์น้ีเป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะ

พม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง 114 เมตร สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุด

อธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงั

พ้ืนลา่งแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และ

สถานท่ีแหง่น้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณ

เพ่ือทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์นับเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า สว่นปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้

มุมหน่ึงขององคเ์จดียเ์พ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่

ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง สถานท่ีซ่ึง

มีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทย คือ บริเวณท่ีเคยเป็น

พระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ไดถู้ก

ท าลายดว้ยฝีมือของพวกยะไขก่บัตองอูในสมัยพระเจา้นันทบุเรง ใน

ปี พ.ศ.  2142 จากซากปรักหักพัง ท่ียังหลงเหลืออยู่  ท าให้

สนันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่น้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะ

สิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก 

เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์

และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนักต่างๆ จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองยา่งกุง้  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!บุฟเฟ่ตช์าบู HOTPOT CITY  

น าท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแหง่เมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองยา่งกุง้) 
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 แหง่ลุม่น ้าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดียท่ี์ ใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เม่ือกวา่ 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดา

กองมีทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถึง 1100 กิโลกรมั ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า 

กวา่ 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไขไ่ก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรบัแรงศรทัธา

ของ พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเคร่ืองไมห้ลงัคาทรงปราสาท

ปิดทองลอ่งชาดประดับกระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 

เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่

การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลกูประค า และบา้งเดินประทักษัณรอบ

องคเ์จดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนั

ออกไป เชน่ สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิ

ฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดา

กอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิด

ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่

ชีวิต) 

 

 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

 

น าท่านเขา้พกัท่ี SULE  SHANGRI LA YANGON ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ีซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่

ริมแม่น ้ายา่งกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้าอิระวดี  

จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียก์ลางน ้า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา เจดียจ์ะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลาง

น ้าเป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม สรา้งโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคท่ีอาณาจกัรมอญรุง่เรืองเม่ือประมาณพนักวา่ปี

มาแลว้ เชื่อกนัวา่ตอนท่ีสรา้งเจดียเ์ศรษฐีชาวมอญไดท้ าการอธิษฐานขอใหน้ ้าอยา่ท่วมถึงองค์เจดีย์ ถา้มีคนมา

กราบไหวจ้ านวนมากเท่าไรก็ขอใหไ้ม่มีวนัเต็มพ้ืนท่ี และผูใ้ดมาท าบุญบูรณะต่อเติมองค์เจดีย ์ขอใหท้ าการคา้

เจริญกา้วหนา้ทุกคน ซ่ึงท าใหผู้ค้นเกิดความเชื่อวา่การมาท าบุญกราบไหว ้ณ เจดียแ์ห่งน้ี จะท าใหก้ารคา้การ

ขายเจริญรุง่เรือง ใหท่้านไดน้มสัการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเคร่ืองจกัรพรรดิประดิษฐานบนบัลลงัก์ไมแ้กะสลกั

ปิดทองค าทองเปลวท่ีมีความงดงาม และนมสัการพระอุปคุต ท่ีชาวพม่ามีความเชื่อวา่จะบันดาลใหมี้กินมีใชไ้ม่

ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลบักรุงยา่งกุง้  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!เป็ดปักก่ิง+สลดักุง้มงักร 

วนัสอง ยา่งกุง้ – สิเรียม – เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา – เจดียโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ เทพกระซิบ 

พระนอนตาหวาน - สนามบิน 

 



RGN-WM01-8M          UPDATE 04 MAR 19 

 

 

7                                                                                                                                                                     **ภาพประกอบเพือ่การโฆษณาเท่าน้ัน** 
 

น าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป ไดน้ ามา

เม่ือ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุ

พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษา

บาลี และตวัหนังสือพราหมณอิ์นเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดับดว้ยกระเบ้ืองสีสนังดงาม 

และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์น าท่านขอพร เทพทนัใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ

ของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานท่ีตามความเชื่อของชาวพม่า 

โดยเทพท่ีจะถูกจดัวา่เป็น "นัต" น้ัน มกัจะเป็นคนท่ีเคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลง

ดว้ยเหตุรา้ยแรงท่ีเรียกวา่ ตายโหง ท าใหว้ิญญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหน้าท่ีบา้นเมือง และยงัคงผูกพนักับ

ผูค้นเบ้ืองหลงั ท าใหไ้ม่อาจไปเกิดใหม่ได้ จึงกลายเป็นนัตท่ีมาคอยคุม้ครองรักษาบา้นเมือง หรือสถานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิ เชน่ พระเจดียอ์งคส์ าคญั 

วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม ้

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่

มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะ

กบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้ 

 

ค าบูชาเทพทนัใจ เอหิ สกักะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจโีปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทงัพะลงั เอตสัสะมิงรตัตะนัง พุทธัง 

ธมัมัง สงัฆงั เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 
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น าท่านขา้มฝ่ังถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่                     

“อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ี

เกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัว์

จนเม่ือสิ้ นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานาน

แลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดย้ิน 

การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ีหรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาดใหญ่ท่ี

มีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกวา่ 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลงัคาคลุม 6 ชั้น สรา้งขึ้ นเม่ือปี 1907 

ถูกยกยอ่งใหเ้ป็นพระนอนท่ีมีขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุดในพม่า ดว้ยพระพกัตรท่ี์งดงามเป้ือนยิ้ ม ดวงตาท าจาก

ลกูแกว้ท่ีสัง่ผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท าใหด้วงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระ

นามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระบาทลอ้มรอบดว้ย

รูปมงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สตัวโ์ลก และสงัขารโลก อีกทั้งจีวรยงัมีลกัษณะพร้ิวไหวสมจริง

และตรงชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงามทรงคุณค่า ไดเ้วลาอันสมควรน าท่าน

เดินทางสูส่นามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 16.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี 

8M331 สายการบิน เมียรม์าร ์แอรเ์วย ์ 

(บริการอาหารว่าง+เครื่องดื่มฟรี) 

18.15 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

********************************************************* 
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หนังสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดนิทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลอืไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม ** 

 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกับวนัเดินทางท่ีท่านไดท้  าการจองไวก้ับทางบริษัทฯ  

กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 

ราคาไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลูกทวัร ์1 ท่าน / ทริป(ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 
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อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน MYANMAR AIRWAYS 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัยา่งกุง้ 1 คืน โรงแรมระดบั 5 ดาว  
 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ประกันภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุต า่กว่า 

6 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / สว่น
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ในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ 

(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายสว่นตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขับรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทวัร ์1 ท่านต่อทริป

(ช าระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเรง่ด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

 รายการทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิในการ  

 ช าระค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท ภายใน 1 วนัหลังจากไดท้ าการจอง  

 ค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย

อตัโนมตั ิ 

 หมายเหต ุถา้ท าการจองก่อนการเดินทาง 15 วัน สงวนสิทธ์ิช าระค่าทวัรเ์ต็มจ  านวน ภายใน 3 วัน

หลงัจากไดท้  าการจอง 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่า

ตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ือง ยื่น

เอกสารไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน

การด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะข้ึนอยู่กับการพิจารณา

และตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์และ

เหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
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 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน

ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผูเ้ดินทาง 

10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ่น 

ท่ีพูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรบัท่ีสนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศ

พม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต  า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊น้ัน 
 


