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**ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น**

ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
ดอนเมือง – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์ แขวน (รวมรถขึ ้นพระธาตุ) L-D
พระธาตุอินทร์ แขวน – หงสาวดี – พระธาตุมเุ ตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง –
วันที่ 2
B-L
ตลาดสก๊ อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – ดอนเมือง
รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก

ดอนเมือง – ย่างกุง้ – เจดียโ์ บตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – หงสาวดี –
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้ นพระธาตุ)

05.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน้ 3 ประตู 7
สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซึง่ มีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองย่ างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้ องถิน่ ที่เมียนม่ าร์ ช้ ากว่ าประเทศ
ไทยครึ่งชั่วโมง)

08.20 น.
09.30 น.

เที่ยง
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จากนันน
้ าท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึง่ บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ าที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้ นามาเมื่อ 2,000
ปี ก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี ้ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก
2องค์ และพบพระพุทธรู ป ทอง เงิ น สาริ ด 700องค์ และจารึ กดิ นเผาภาษาบาลี และตัวหนัง สือ
พราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้ นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้ วยกระเบื ้องสีสนั งดงาม และมีมมุ
สาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ นาท่านขอพร นัตโบโบยี หรื อ พระเทพทันใจ เทพเจ้ า
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรู ปปั้ นเทพทันใจ (นั ตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใด
แล้ วสมตามความปราถนาก็ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่ อน กล้ วย จากนั้ นก็ให้
เอาเงินจะเป็ นดอลล่ า บาท หรื อจ๊ าด ก็ได้ แล้ วเอาไปใส่ มือของนั ตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ ขอพร
แล้ วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรั กษาไว้ จากนั้ นก็เอาหน้ าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนั ตโบโบยี
แค่ นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว้ นาท่านข้ ามฝั่ งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมี
นามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ า รักษาศีล ไม่
ยอมกินเนื ้อสัตว์จนเมื่อสิ ้นชีวิตไปกลายเป็ นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้ กันมานานแล้ ว การขอพรเทพกระซิบต้ องเข้ าไป
กระซิบเบาๆ ห้ ามคนอื่นได้ ยนิ การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้ วยน้านม ข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ รั ฐมอญ ซึ่งเป็ นที่ตงขอเมื
ั้
องไจโท้ ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. โดยผ่าน เมืองหงสาวดีหรื อ เมืองพะโค
(Bago) ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สดุ ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี ระหว่างทางท่านจะข้ าม
ผ่านชม แม่ นา้ สะโตง สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ซงึ่ ในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาได้ ถกู
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ทหารพม่าไล่ตามหลังมาซึง่ นาทัพโดยสุรกรรมาเป็ นทัพหน้ า พระมหาอุปราชาเป็ นทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้ พระแสงปื น
ต้ นคาบชุดยาวเก้ าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพั หน้ าพม่าเสียชีวิตบนคอช้ าง กองทัพของพม่าเห็นเช่นนันจึ
้ งขวัญเสียและถอยทัพกลับ
กรุงหงสาวดี ถึง คิม้ ปูนแค้ มป์ เพื่อทาการเปลีย่ นเป็ นรถท้ องถิ่น (รถบรรทุกหกล้ อ
ขนาดเล็กเป็ นรถประจาเส้ นทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ ้นพระธาตุอินทร์ แขวน
ได้ ) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที เพื่อเดินทางสูย่ อดเขา จากนันท่
้ านจะต้ อง
เดินเท้ าเพื่อเข้ าสูท่ ี่พกั ให้ ทา่ นอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย นาชม เจดีย์ไจ้ ทีโย
หรื อ พระธาตุอินทร์ แขวน หรื อ ก้ อนหินทอง ซึง่ ถือเป็ นหนึง่ สิง่ สักการะสูงสุดของ
ชาวพม่า เป็ นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตังอยู
้ ่บนก้ อนศิลาใหญ่ปิดทองที่วาง
หมิ่นเหม่อยู่บนหน้ าผา แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศา
ธาตุศกั ดิ์สทิ ธิ์ที่บรรจุอยูภ่ ายในพระเจดีย์องค์ยอ่ มทาให้ หินก้ อนนี ้ทรงตัวอยูไ่ ด้ อย่างสมดุลเรื่ อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาปี
เกิดของชาวล้ านนาพระธาตุอินทร์ แขวนนี ้ให้ ถือเป็ นพระธาตุปีเกิดของปี จอแทนพระเกตุแก้ วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้ า
ผู้ใดได้ มานมัสการพระธาตุอินทร์ แขวนนี ้ครบ 3 ครัง้ ผู้นนจะมี
ั้
แต่ความสุขความเจริ ญ พร้ อมทังขอสิ
้ ่งใดก็จะได้ สมดัง่ ปรารถนาทุก
ประการ ท่านสามารถนัง่ สมาธิหรื อสวดมนต์ได้ ตลอดคืน (พระเจดีย์องค์นี ้เปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับสุภาพบุรุษที่เข้ า
ไปปิ ดทององค์เจดีย์เปิ ดถึงเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้ าไปปิ ดแทนได้ ท่านสามารถเตรี ยม
แผ่นทองคาไปเพื่อปิ ดทององค์พระธาตุอินทร์ แขวน)
**หมายเหตุ** แนะนาให้ ท่านใช้ กระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กสาหรั บ 1 คืน เนื่องจากอาจจะต้ องจ้ างลูกหาบแบกสัมภาระ
ซึ่งจะมีค่าใช้ จ่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่ มต้ นที่ 1,000 จ๊ าด ประมาณ 30 บาท) ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับความต้ องการของลูกค้ าใน
การใช้ บริการ
 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
 เข้ าสูพ่ กั ที่ ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาว
จากนันท่
้ านสามารถขึ ้นไปนมัสการหรื อนัง่ สมาธิที่พระเจดีย์ได้ ตลอดทังคื
้ น

พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุง้ –
ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดียช์ เวดากอง – ดอนเมือง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านลงจากพระธาตุอินทร์ แขวน โดยรถบรรทุกหกล้ อขนาดเล็กถึง คิม้ ปูนแค้ มป์ เปลีย่ นเป็ นรถโค้ ชปรับอากาศ นาท่านเดินทาง
สู่ เมืองหงสาวดี (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) จากนันน
้ าท่านชม เจดีย์ชเว-มอดอร์ หรื อ พระธาตุมุเตา ที่ตงั ้
ตระหง่านโดดเด่นอยูใ่ จกลางเมืองหงสาวดี พระเจดีย์องค์นี ้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้ าน
เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ า และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชา
สถานสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์สาคัญสูงสุดของชาวพม่า นาท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หกั ซึ่งชาวมอญและชาว
พม่าเชื่อกันว่าเป็ นจุดที่ศกั ดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนาธูปไปค ้ากับ
ยอดของเจดีย์องค์ ที่หกั ลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคลซึ่งเปรี ยบเหมือนดั่งค ้าจุนชีวิตให้ เจริ ญรุ่ งเรื อง
ยิ่งขึ ้นไป) ซึง่ เจดีย์นี ้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี ้เป็ นศิลปะที่
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เที่ยง

ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้ อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สงู 114 เมตร สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 14 เมตร
มีจุดอธิ ษฐานที่ศกั ดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริ เวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้ วยน ้าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื ้นล่างแต่ย อด
ฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์-สิทธ์ โดย
แท้ และสถานที่แห่งนี ้ยังเป็ นสถานที่ที่พระเจ้ าหงสาลิ ้นดา ใช้ เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู)
ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้ าหาญก่อนขึ ้นครองราชย์ นับเป็ นเจดีย์
ที่ สูง ที่ สุด ในพม่ า ส่ ว นปลี ย อดที่ พัง ลงมาก็ ไ ด้ ตัง้ ไว้ ที่ มุ ม หนึ่ ง ขององค์ เ จดี ย์ เ พื่ อ ให้
พุทธศาสนิกชนได้ กราบไหว้ บชู าควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบนั จากนันน
้ าท่านนมัสการ
พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรู ปนอนที่มีพทุ ธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่ง
เป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศ และเป็ นพระนอนที่งดงามที่สดุ ของพม่า อีกทังท่
้ านสามารถที่จะเลือกหา เครื่ องไม้
แกะสลัก ที่มีให้ เลือกมากมาย ตลอดสองข้ างทางและยังสามารถเลือกซื ้อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้ าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุ้งเผา)
จากนันน
้ าทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง นาท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรื อ ตะเกิง
(ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุม่ น ้าอิระวดี เจดีย์ทองคาคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้ าร้ อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ ใหญ่
ที่สดุ ของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้ างโดยพระเจ้ าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปี
ก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคาโอบหุ้มอยู่เป็ นน ้าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับ
ประดาด้ วยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์
พระเจดีย์ชเวดากองเป็ นลานกว้ างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนได้ จานวนมาก บริ เวณ
ทางขึ ้นทังสี
้ ่ทิศจะมีวิหารโถงสร้ างด้ วยเครื่ องไม้ หลังคาทรงปราสาทปิ ดทองล่องชาดประดับ
กระจกทังหลั
้ ง ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ ประชาชนมากราบไหว้ บชู า เพราะ
ชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้ บชู าเจดีย์ชเวดากองเป็ นนิตย์ จะนามาซึ่งบุญกุศลอัน
เป็ นหนทางสูก่ ารหลุดพ้ นทุกข์โศกโรคภัยทังมวล
้
บ้ างนัง่ ทาสมาธิเจริ ญสติภาวนานับลูกประคา
และบ้ างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนันให้
้ ทา่ นชมแสงของอัญมณีที่ประดับ บนยอดฉัตร
โดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้ เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็ นต้ น (สถานที่สาคัญของพระมหา
เจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิ ฐาน จุดที่บเุ รงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์
เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริ มสร้ างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี ้รอบองค์เจดีย์ยงั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทัง้
แปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงน ้าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต)

วันเกิด
สัตว์ สัญลักษณ์

อาทิตย์
ครุ ฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้ างมีงา

พุธกลางคืน
ช้ างไม่ มีงา

พฤหัสบดี
หนูหางยาว

ศุกร์
หนูหางสัน้

เสาร์
พญานาค

จากนันให้
้ ทา่ นอิสระช้ อปปิ ง้ ณ ตลาดสก๊ อต เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้ างขึ ้นโดยชาวสก๊ อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิคมของ
อังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรี ยงต่อกันหลายหลัง สินค้ าที่จาหน่ายในตลาดแห่งนี ม้ ีหลากหลายชนิด เช่น เครื่ องเงิน ที่มีศิลปะผสม
ระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้ าทอ เสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ป แป้งทานาคา เป็ นต้ น (หากซื ้อสิ ้นค้ า
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20.45 น.
22.45 น.

หรื ออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็ จรับเงินด้ วย ทุกครัง้ เนื่องจากจะต้ องแสดงให้ ศลุ กากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊ อต (Scot
Market) ปิ ดทุกวันจันทร์ )
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย
เดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริ การ

หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้ าที่เหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถาม **
อัตราค่ าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง
วันเดินทาง
(พักห้ องละ 2-3 ท่ าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

พักเดียวเพิ่ม

เดือนพฤษภาคม 2561
21-22 พ.ค. 61

6,799 บาท

1,500 บาท

6,799 บาท

1,500 บาท

6,799 บาท

1,500 บาท

6,799 บาท

1,500 บาท

6,799 บาท

1,500 บาท

เดือนมิถุนายน 2561
04-05 มิ.ย. 61
11-12 มิ.ย. 61
18-19 มิ.ย. 61
25-26 มิ.ย. 61
เดือนกรกฎาคม 2561
02-03 ก.ค. 61
09-10 ก.ค. 61
16-17 ก.ค. 61
23-24 ก.ค. 61
เดือนสิงหาคม 2561
06-07 ส.ค. 61
20-21 ส.ค. 61
27-28 ส.ค. 61
เดือนกันยายน 2561
03-04 ก.ย. 61
10-11 ก.ย. 61
17-18 ก.ย. 61
24-25 ก.ย. 61
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ราคาไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย
1,500 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่ าน / ทริป(ชาระที่สนามบินก่ อนการเดินทาง)
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL)
 ค่าภาษี สนามบินพม่า และ ค่าภาษี สนามบินไทย
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั บนพระธาตุอินทร์ แขวนระดับ 3 ดาว 1 คืน
 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรัม
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ ในรายการ
 อัตราค่าเข้ าชมสถานที่ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบตั ิเหตุ จะคุ้มครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000
บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยอายุต่ากว่า 6 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของ
จานวนเงินเอาประกันภัย ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสงู กว่า 85 ปี ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ **อาหารเป็ นพิษเท่านัน**)
้
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ค่าบริ การและค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการ
 ทิปมัคคุ เทศก์ ท้องถิ่น /คนขับรถ/หัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย 1,500 บาทต่ อลูกทัวร์ 1 ท่ านต่ อทริ ป(ชาระที่สนามบินก่ อนการ
เดินทาง)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรม
 ค่าทาวีซา่ ในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่ าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
เงื่อนไขการจองทัวร์
 รายการทัวร์ นี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ชาระค่ าทัวร์ ยอดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากได้ ทาการจอง มิฉะนั้ นถือว่ าท่ านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ
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กรณียกเลิก
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริ ษัทฯจะคิดค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ วันนัน้ ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่า,
ค่ามัดจาห้ องพัก เป็ นต้ น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมดในทุ
้
กกรณี


กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทจะทาเรื่ อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน
, โรงแรม และในทุกๆการให้ บริ การ เพื่อให้ พิจารณาอีกครัง้ ทังนี
้ ้ อาจจะต้ องใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้ งได้ ว่าจะ
สามารถคืนเงิ นได้ ทงหมด
ั้
หรื อ บางส่วน เพราะ จะขึน้ อยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการ
ให้ บริ การอื่นๆ เป็ นสาคัญ

หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมดไม่
้
วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทังนี
้ ท้ างบริ ษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะ
ผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธเข้ าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้ าเมืองประเทศไทยและพม่า
 สาหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่ องเอกสาร (VISA) หรื อ การแจ้ งเข้ า
แจ้ งออกประเทศไทยเอง ทางบริ ษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้ าและออกจาก
ประเทศ
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรั บ จานวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป ออกเดินทางได้ แน่ นอน ถ้ าจานวนผู้เดินทาง 10-15 ท่ าน
ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่ จะไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ ปด้ วยแต่ จะมี ไกด์ ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี
คอยรั บที่สนามบินพม่ า และ จะคอยบริ การทุกท่ าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่ าเป็ นอย่ างดี แต่ ถ้าต่ ากว่ า 10 ท่ าน ทาง
บริษัท ของสงวนสิทธิไม่ ออกเดินทางในกรุ๊ ปนัน้
ในกรณีท่ ผี ้ โู ดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่ างประเทศ
ที่เกี่ยวข้ องกับวันเดินทางที่ท่านได้ ทาการจองไว้ กับทางบริษัทฯ
กรุ ณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการชาระเงินค่ าตั๋วดังกล่ าว
ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
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