
  
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 16443  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 

โดยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB) 
 



 
 
 
 
 

 

16.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 1  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Myanmar National Airline (UB) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอย ใหก้าร

ตอ้นรบั และอ านวย ความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน 
18.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้ โดยเทีย่วบิน UB010 (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 

19.35 น. เดินทางถึง สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมือง เป็นท่ี
เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์ชา้กว่าไทยครึง่ชั่วโมง) 

 
19.45 น. บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่ สลัดกุ้งมังกร) 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง  - ชเวดากอง                                                  ( - / - / D ) 



 

 
 

จากนัน้น าท่านนมสัการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมือง ประเทศ 
พม่า อายมุากว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาเชียงกตุระ เมือง ย่างกุง้ เช่ือกนัว่า 
เป็นมหาเจดียท่ี์บรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวน 8 เสน้ บนยอดสดุของพระเจดีย ์ มี
เพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชิน้บนยอดฉตัรมีเพชร เม็ดใหญ่อยู่ 72 กะรตั และทบัทิม 2,317 
เม็ด โดยจดุชมแต่ละจดุ ท่านจะไดเ้ห็นแสงสี ต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน า้เงิน, สีสม้, สี
แดง เป็นตน้ซึง่มีทัง้ชาวพม่า และชาว ต่างชาติมากมายท่ีพากนัมาเท่ียวชม และ นมสัการทัง้
กลางวนั และกลางคืนอย่าง ไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกนัว่า ทองค าท่ีใชใ้นการ ก่อสรา้ง
ซอ่มแซมพระมหาเจดีย ์ แห่งนีมี้จ  านวนมหาศาลกว่าทองค าท่ีเก็บอยู่ท่ีธนาคาร ชาติองักฤษเสีย
อีก และนบัเป็น มหาเจดียท่ี์งดงามมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก (สถานท่ีส าคญั ของพระมหาเจดีย ์
ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จดุท่ีบเุรงนองมาขอพร ก่อนออกรบ ท่านสามารถ น าดอกไม ้ ธูป
เทียนไปไหว ้ เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์หากใคร
เกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระประจ า วนัเกิดตนเอง จะเป็นสิรมิงคลแก่ชีวิต) 

 
 
 
 



 
 
 
 

   ค าไหว้พระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะตะ ทตุยัิง โกนาคะมะนัง ธัมมะ 
การะนัง ธาตุโย ธัสสะต ิตตยัิง กัสสปัง พุทธจวีะรัง ธาตุโย ธัสสะต ิจตุกัง โคตะมัง 
อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะต ิอหงั วันทามิ ตุระโต อหงั วันทามิ ธาตุโย อหงั วันทามิ 

สัพพะทา อหงั วันทามิ สิระสา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีพ่ัก IBIS SYTLE / VINTAGE LUXURY / GRAND UNITED หรือระดับเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 



 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 
 

น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัจี หรอื พระนอนตาหวาน นมสัการพระ พทุธรูป 
นอน มีความยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระนอนท่ีมีความสวยท่ีสดุ มีขนตา ท่ีงดงาม พระ
บาทมี ภาพมงคล 108ประการ และพระบาทซอ้นกนั ซึง่แตกต่างกบั ศิลปะของไทย จากนัน้น า
ท่าน สกัการะ เจดยีโ์บตาทาวนส์รา้งโดยทหารพนันาย เพ่ือบรรจพุระบรม ธาต ุ ท่ีพระสงฆ์
อินเดีย 8 รูป ไดน้  ามาประดิษฐานเม่ือ 2,000ปีก่อน ในปี 2466 เดจดียแ์ห่งนีถ้กูระเบิดของฝ่าย
สมัพนัธมิตร เขา้กลางองค ์และพบพระพทุธ รูป ทอง เงินส ารดิ 700 องค ์และจารกึดินเผาภาษา
บาลี และตวัหนงัสือพราหมณอ์ินเดีย ทางใต ้ ตน้แบบภาษาพม่าภายในเจดียป์ระดบัดว้ย
กระเบือ้งสีสนั งดงาม และมีมมุ ส าหรบัฝึกสมาธิหลายจดุ ในองคพ์ระเจดีย ์

 

วันทีส่อง พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี- เจดยีโ์บตาทาวน ์(เทพทนัใจ เทพกระซบิ) ตลาดสกอ็ต 
- พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตอุินแขวน                     ( B / L / D ) 



 
 

จากนัน้น าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัดิส์ิทธ์ิของชาวพม่า และ ชาว
ไทย วิธีสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นตัโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแลว้สมตามความปราถนา ก็ให ้ เอา
ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรอืผลไมอ่ื้นๆ มาสกัการะนตัโบโบยี จะชอบ มาก 
จากนัน้ก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรอืจ๊าต ก็ได ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงินบาทดีกว่า เพราะเรา
เป็นคนไทย) แลว้เอาไปใส่มือของนตัโบโบยีสกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดงึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บ
รกัษาไว ้ จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนตัโบโบยี แค่นีท้่านก็จะ สมตาม ความ
ปราถนาท่ีขอไว ้ จากนัน้น าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพ่ือสกัการะ เทพกระซบิ ซึง่มี
นามว่า อะมาดอรเ์มี๊ยะ ตามต านานหล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธา ในพทุธ
ศาสนา อย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่ยอมกินเนือ้สตัว ์จนเม่ือสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนตั ซึง่ ชาวพม่า
เคารพกราบไหว ้ กนัมานานแลว้ ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้ม คนอ่ืนไดย้ิน 
ชาวพม่านิยมขอพร จากเทพองคนี์ก้นัมากเช่านกนั การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ย น า้นม 
ขา้วตอก ดอกไม ้ และผลไม ้ ท่านชอ้ปป้ิง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรอื ตลาดสก็อต เป็นตลาด
เก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก็อต ในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะ
อาคารเรยีงต่อกนั หลายหลงั สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาด แห่งนีมี้หลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน 
ท่ีมีศิลปะผลมระหว่างมอญ กบัพม่า ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้
ส าเรจ็รูป แปง้ทานาคา เป็นตน้  
 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ!! ชาบูซฟู๊ีด) 



 
น าท่านเดินทางโดยรถโไดเ้วลาสมควรน าท่านสู่ เมืองหงสาวด ีหรอืคนมอญเรยีกว่า เมืองพะโค 
ซึง่ในอดีต เป็นเมืองหลวง ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายมุากกว่า 400 
ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 
ชม. จากนัน้น าชม พระราชวังบุเรงนอง และบลัลงักผ์ึง้ ซึง่เพิ่มเริม่ขดุคน้ และ บรูณปฏิสงัขรณ์
เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท  าใหส้นันิษฐาน ไดว้่าโบราณสถานแห่ง
นี ้เป็นท่ีประทบั ของพระเจา้บเุรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัค  าสรรเสรญิ ว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ี
ประทบัของ พระนางสพุรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศ วรมหาราช  
ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศเึม่ือตอ้งเสีย กรุงศรอียธุยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจบุนั พระราชวงั แห่งนี ้ ได ้
เหลือเพียง แต่รอ่งรอยทางประวตัิศาสตร ์ และถกูสรา้งจ าลอง พระราชวงั และต าหนกัต่างๆ 
ขึน้มาใหม ่ โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรฐัมอญ ระ
หว่าทางท่านจะไดพ้บกบั สะพานเหล็ก ท่ีขา้มผ่าน แม่น า้สะโตง สถานท่ีส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร ์ ซึง่ในอดีตขณะท่ี 2 สมเด็จพระ นเรศวร ก าลงัรวบรวมคนไทย กลบัอโยธยา ได้
ถกูทหารพม่าไล่ตาม ซึง่น าทพัโดย สรุกรรมา เป็นกองหนา้ พระมหาอปุราชาเป็น กองหลวง ยก
ติดตามกองทพัไทยมา กองหนา้ ของพม่า ตามมาทนัท่ีรมิแม่น า้สะโตง ในขณะท่ีฝ่ายไทย ได้
ขา้มแม่น า้ไปแลว้ พระองคไ์ดค้อย ปอ้งกนั มิใหข้า้ศกึขา้มตามมาได ้ ไดมี้การปะทะกนั ท่ีรมิฝ่ัง
แม่น า้สะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรง ใชพ้ระแสง เป็นดาบชดุยาวเกา้คืบ ยิงถกูสรุกรรมา แม่ทพั
หนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่า เห็นขวญัเสีย จงึถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระ
แสงปืน ท่ีใชย้ิงสรุกรรมาตาย บนคอชา้งนี ้ไดน้ามปรากฎต่อมาว่า “พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น า้สะ
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ะแสง อษัฎาวธุ อนัเป็นเครื่องราชปูโภค ยงัปรากฎอยู่จนถึงทกุวนันี ้ 
 

 
 

จากนัน้จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินแขวน ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที ก็จะถึง 
คินปุ้นแคมป์ เพ่ือท าการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน เป็นรถบรรทกุหกลอ้ ( เป็นรถประจ าเสน้ทาง 
ชนิดเดียว ท่ีเราจะสามารถขึน้พระธาตอุินแขวนได ้ ) หมายเหต ุ กรุณาเตรยีมกระเป๋า สมัภาระ 
ขนาดเล็ก 1 คืน เพ่ือน าติดตวัขึน้ไปบนพระธาตอุินทรแ์ขวน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลกูหาบ 
แบกสมัภาระ ซึง่จะมีค่า ใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า เริม่ตน้ท่ี 1,500 จ๊าด ทัง้นีข้ึน้อยู่ กบัความ 
ตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้รกิาร 

ทีพ่ัก KHAITO / YOEYOELAY / MOUNTAIN TOP หรือระดับเทยีบเทา่ 
น าท่านชม เจดียไ์จที้โย หรอื พระธาตุอินแขวน ( GOLDEN ROCK ) แปลว่า กอ้นหินทอง 
อยู่สงูจาก ระดบัน า้ทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพียง 5.5 เมตร ตัง้อยู่บน 
กอ้นหินกลมๆ ท่ีตัง้ อยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นแหม่ แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะ
พระเกศาธาตศุกัดิส์ิทธ ์ ท่ีบรรจอุยู่ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมท าใหหิ้นกอ้นนีท้รงตวั อยู่ไดอ้ย่าง 
สมดลุเรื่อยไป ตามคติการบชูา พระธาตปุระจ าปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุ อินแขวนนีใ้หถื้อ
เป็น พระธาตปีุเกิดของปีจอ แทนพระเกต ุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์ โดยเช่ือว่า ถา้ผูใ้ดไดม้า
นมสัการพระธาตอุินแขวนนีค้รบ 3 ครัง้ ผูน้ัน้จะมีแต่ ความสขุ ความเจรญิ พรอ้มทัง้ ขอสิ่งใดก็
จะไดส้มดั่งปราถนาทกุประการ ท่านสามารถเตรยีมแผ่นทองค า ไปเพ่ือปิดทอง องคพ์ระธาตอุิน



แขวน ( เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสภุาพบรุุษ ส่วนสภาพสตร ีสามารถอธิฐาน ปละฝากสภุาพบรุุษ
เขา้ไปปิดแทนได ้)  

19.00 น.   บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ท่านสามารถขึน้ไปนมสัการ หรือนั่งสมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทัง้คืน แต่ประตเูหล็กท่ีเปิด 
ส าหรบัสภุาพบรุุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาว หรือกนัลม หรอืผา้ห่ม 
ผา้พนัคอม เบาะรองนั่ง เน่ืองจากบนเขามีอณุหภมูิต  ่า และอากาศเย็น 

 
05.00 น. อรุณสวัสดิย์ามเช้า ทา่นสามารถขึน้ไปใส่บาตรพระธาตุอินแขวนได้ 
06.30 น.   บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนัน้น าท่าน น าท่านเขา้ชมพระธาตท่ีุตัง้อยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย ์
เก่าแก่คู่บา้นคู่เมือง และเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิของพม่า พระมหา
เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตุมุเตา ภายใน บรรจพุระเกศาธาต ุของพระพทุธเจา้ น า
ท่านนมสัการยอดเจดียห์กั ซึง่ชาวมอญ และชาวพม่าเช่ือกนั ว่าเป็นจดุท่ีศกัดิส์ิทธ์ิมาก 
ซึง่เจดียนี์ ้สมเด็จพระนเรศวร มหาราชของไทย เคยมาสกัการะพระเจดีย ์มีความสงู 377 
ฟตุ สงูกว่า พระมหาเจดียช์เวดากอง 51 ฟตุ มีจดุอธิษฐานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิอยู่ตรงบรเิวณ 
ยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ 2473 ดว้ยน า้ หนกัท่ี มหาศาลตกลงมายงัพืน้ล่าง แต่
ยอดฉตัรกลบัยงัคง สภาพเดิม และไม่แตกกระจาย ออกไป เป็นท่ีร  ่าลือถึงความ
ศกัดิส์ิทธ์ิโดยแท ้และสถานท่ี แห่งนีย้งัเป็น สถานท่ี ท่ีพระเจา้หงสา ลิน้ด  า ใชเ้ป็นท่ีเจาะ
พระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณ เพ่ือทดสอบ ความกลา้หาญ ก่อนขึน้
ครองราชย ์ ท่านจะไดน้มสัการ ณ จดุอธิษฐานอนัศกัดิส์ิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค า้กบั 
ยอดของเจดีย ์ องคท่ี์หกัลงมา เพ่ือเป็นสิรมิงคล ซึง่เปรยีมเมือนดั่งค  า้จนุชีวิต ใหเ้จรญิ 
รุง่เรอืง ยิ่งขึน้ไป                

 

วันทีส่าม เมืองหงสาวด ี-  พระธาตุมุเตา - พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว - เชียงใหม่                   
( B / L / - ) 



 
 
 
เทีย่ง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้ย่าง) 

 
 

 
 

 



พรอ้มน าท่านเดินทางสู่ กรุงหงสาวดี น าท่านนมสัการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลียว 
พระพทุธรูปนอนท่ีมีพทุธลกัษณะท่ีสวยงาม ในแบบของมอญในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นท่ี
เคารพของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสดุ ของพม่า องคพ์ระยาว 55 
เมตร สงู 18 เมตร โดยพระบาทวางเหล่ือมซึง่จะเป็นเอกลกัษณ ์ท่ีไม่เหมือนกบัพระนอน
ของไทย 

15.30 น. เดินทางกลบัเชียงใหม่ โดยสายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES เท่ียวบินท่ี 
UB009 (บริการอาหารว่างบนเคร่ืองบนิ) 

17.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  
 

 ขอบพระคุณทกุทา่นทีใ่ช้บริการ  
 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 

พักเดีย่ว 
ห้องละ 2 - 3 ท่าน เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตยีง 

31 ม.ค. – 2 ก.พ. 63 9,997 9,997 9,997 3,500 

7 - 9 ก.พ. 63 
*วันมาฆบูชา* 

10,997 10,997 10,997 3,500 

28 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 9,997 9,997 9,997 3,500 

6 - 8 มี.ค. 63 9,997 9,997 9,997 3,500 

27 - 29 มี.ค. 63 9,997 9,997 9,997 3,500 

3 – 5 เม.ย. 63 
*วันจักรี* 

10,997 10,997 10,997 3,500 

10 - 12 เม.ย. 63 
*วันสงกรานต*์ 

10,997 10,997 10,997 3,500 

 

* * ราคาเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท ** 
 
 



** โปรแกรมท่องเท่ียวอาจปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถึงประโยชนข์องนกัท่องเท่ียว 
เป็นส าคญั ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ ก่อน

ทกุครัง้ มิฉะนัน้ทาง บรษัิทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ** 
**ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดบัเดียวกนั เวลาใกลเ้คียงกนั โดยจะมีการแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง** 

 
 

 
 
………………………………………................อัตรานีร้วม………………………………….………………… 
คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั เชียงใหม ่(ตั๋วกรุป้ ) เชียงใหม่ – ยา่งกุง้ - เชียงใหม ่
คา่อาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบไุวใ้นรายการ   
คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ 2 คืน 
คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน 30 กก.   
คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆตามรายการ  
 รวมคา่รถขึน้อินทรแ์ขวน             



คา่รถบสัน าเท่ียว พรอ้มมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดนิทาง  
ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 100,000 บาท)  
    ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับรษิัทประกนัชีวิต  
 
…………………….....................................อัตรานีไ้ม่รวม…………………………………….……………. 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาติ 
 คา่อาหารและเครื่องดื่มท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน า้หนกัเกิน  30 กก.   
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาต ิเก็บเพิม่ 1,000 บาท  
ค่าวีซ่าพม่า 2,500 บาท (กรณีชาวต่างชาต)ิ 
 ค่าทปิสินน า้ใจ คนขับรถ และไกดท้์องถิ่น  ท่านละ 1,600 บาท (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวร ์แล้วแต่
ความพงึพอใจฃองลูกค้า) 
**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถื้อหนงัสือเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่
อากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพ านกัในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนั ซึ่ง จะมีผลบงัคบั
ใชต้ัง้แตว่นัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายืน่วีซ่าเข้าออก ปกตอิีกทางทัวร์
จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่อีกท่านละ 2,100 บาท** 
 
…………………………………..………...……เงือ่นไขการให้บริการ…………………………………………… 
1.กรุณาจองลว่งหนา้ พรอ้มช าระคา่มดัจ า ท่านละ่ 5,000 บาท 
 สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง  30 วนั 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายตามจรงิ 
2.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000บาท 
2.2 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
**********วนัท าการ จนัทร ์อาทิตย ์และ วนัหยดุ นกัขตัฤกษ-์ศกุร ์ไมน่บัเสาร ์-************ 
2.3 ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางไทย และทางบรษิัทฯเป็นผูย่ื้นวีซา่ให ้เม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการ 
ยกเลิกการเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
3. กรณีผูเ้ดนิทางไมถึ่ง 20 ท่าน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดนิทางโดยไมมี่หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
4. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิัทฯจะพิจารณาเ 
ล่ือนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได ้เชน่คา่ตั๋ว 
เครื่องบิน คา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตามจรงิ ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้



5. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดนิทางตามวนัท่ีท่ีระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้จงึไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง การ
เดนิทางใดๆทัง้สิน้ กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด หรือ
บางสว่นใหก้บัทา่น 

6. เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถือ
วา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืนไดไ้มว่า่กรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบรษิัทฯ 
ระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ 

 
……………………………………………..………หมายเหตุ……………………………………………………… 
1. บรษัิทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์เ้ม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2 . บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอก  เหนือ
การควบคมุของทางบรษิัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การ
สญูหาย ความลา่ชา้ หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
3 . หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบ
คา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบนิปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบิน ตามสถานการณด์งักลา่ว 
7 . กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร ์
อ่ืนทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 
8 . มัคคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนาม โดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ ความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถาน ท่ีอ่ืนๆมาให ้โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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