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สกัการะ 2 มหาบูชาสถาน อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAKE A WISH MYANMAY 
BY THAI LION AIR 

ทวัรพ์ม่าดีดี!! 2 วนั 1 คืน  

ยา่งกุง้-หงสาฯ-สิเรยีม 

พระมหาเจดียช์เวดากอง - พระธาตมุุเตา 

สกัการะ 2 มหาบูชาสถาน อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต ์+ กุง้เผาหงสา 

แจกฟรีทุกท่ีนัง่ เส้ือยดืทวัรพ์ม่าดีดี + หนงัสือสวดมนต ์

พกัโรงแรมเรือ VINTAGE LUXURY HOTEL 
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กาํหนดการเดนิทาง  มถิุนายน-กันยายน 2561 
ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 
กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาฯ-พระธาตุมุเตา-เจดียไ์จปุ่้น-พระนอนชเวตาเลียว-ยา่งกุง้- 

พระมหาเจดียช์เวดากอง 
L-D 

วนัท่ี 2 ยา่งกุง้-สิเรียม-เจดียโ์บตาทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอ๊ต-พระนอนตาหวาน B-L 

รายละเอียดโปรแกรม 
 

 

 

 

 

05.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประต ู7  

สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสาร

การเดินทาง  

08.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเท่ียวบินท่ี SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  

09.30 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิ่นท่ีเมียนม่าร ์

ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีต

เป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ 

(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา) 

จากน้ันนําท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตมุุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี 

พระเจดียอ์งคน้ี์ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 2,600 ปี 

ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชา

สถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสาํคญัสูงสุดของชาวพม่า นําท่านนมสัการยอดเจดียห์กัซ่ึง

ชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก (ณ จุดอธิษฐานอัน

ศักด์ิสิทธ์ิ และสามารถนาํธูปไปคํา้กับยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพ่ือเป็น

สิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่คํา้จุนชีวติใหเ้จริญรุง่เรืองยิ่ งขึ้นไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ี

ผสมผสานระหวา่งศิลปะพมา่และศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดีย์

สูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน้ําหนักท่ี

มหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีรํา่ลือถึง

ความศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินดาํ ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (ห)ู 

ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนข้ึนครองราชย ์นับเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า 

ส่วนปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดียเ์พ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกบั

วนัแรก ดอนเมือง-ยา่งกุง้-หงสาฯ-พระธาตมุุเตา-เจดียไ์จปุ่้น-พระนอนชเวตาเลียว- 

ยา่งกุง้-พระมหาเจดียช์เวดากอง 
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เจดียอ์งคปั์จจุบนั จากน้ันนําท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น หรือ พระพุทธรูปส่ีทิศ เป็นพระเจดียท่ี์มี

พระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้นอายุกว่า 500 ปี หนัพระพกัตรไ์ปยงั 4 ทิศ สรา้งข้ึนโดย 4 

สาวพ่ีน้องท่ีอุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูปเพ่ือแทนตนเอง 

และไดส้าบานไวว้่าจะไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้ง 

กลบัพบรกักบัชายหนุ่มและแต่งงานกนั จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูป

ท่ีแทนตัวของน้องสาวคนสุดทอ้งพงัทลายลงมา และมีการบูรณะข้ึนมา

ใหม่จึงทําใหพ้ระพุทธรูปองค์น้ีจะมีลักษณะ แตกต่างจากองค์อ่ืนๆ 

จากน้ันนําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว หรือ พระนอนยิ้ มหวาน กราบนมัสการ 

พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาว

พมา่ทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลกั 

ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของท่ีระลึกต่างๆ 

ในราคาถูก จากน้ันนําทุกท่านเดินทางกลบัเมืองย่างกุง้ นําท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดีย์

ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้) แห่งลุ่มน้ําอิ

ระวดี เจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพมา่อายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี 

มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดย

พระเจา้โอกะลาปะ เม่ือกวา่ 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองคาํ

โอบหุม้อยู่เป็นน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ย

เพชรพลอยอญัมณีลํ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่

บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ 

พุทธศาสนิกชนไดจ้าํนวนมาก บริเวณทางข้ึนทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้ง

ดว้ยเคร่ืองไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลงั 

ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 

เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะนํามาซ่ึงบุญกุศลอันเป็น

หนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ทาํสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคาํ และบา้งเดินประ

ทกัษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้

เห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีสาํคญัของพระมหาเจดียช์

เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาํดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้

เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสรมิสรา้งบารมีและสิรมิงคล นอกจากน้ีรอบ

องคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวันเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวันไหนก็ใหไ้ปสรงนํ้า

พระประจาํวันเกิดตน จะเป็นสิรมิงคลแก่ชีวิต) 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

คํา่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต ์
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 นาํทา่นเขา้พกัท่ีโรงแรมเรือ VINTAGE LUXURY HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 

กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นําชม

ความแปลกตาของเมืองท่ีซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัย

โบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ําย่างกุง้ท่ีเช่ือมต่อกับแม่น้ําอิระวดี จากน้ันชม

ความสวยงามของ เจดียก์ลางนํ้า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา เจดียจ์ะ

ตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ําเป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียมบริเวณท่าเทียบเรือ สมควรแก่เวลากลับ

กรุงยา่งกุง้  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันนําท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 

8 รูป ไดนํ้ามาเม่ือ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจ์ึง

พบโกศทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูป

ทอง เงิน สาํริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์

อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสนังดงาม 

และมีมุมสําหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย ์นําท่านขอพร นัตโบโบย ี

หรือ พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะ

รปูป้ันเทพทนัใจ (นตัโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อา

ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอล

ล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้

ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกับน้ิวช้ี

ของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้นําท่านขา้มฝั่ง

ถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามตาํนานกล่าวว่า 

นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่

ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมา

นานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดยิ้น การ

วนัท่ีสอง ยา่งกุง้-สิเรียม-ยา่งกุง้-เจดียโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอ๊ต- 

                  พระนอนเจา๊ทตัจ-ีกรุงเทพฯ 
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บูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยนํ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาด 

สกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็น

ลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจาํหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ี

มีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้สาํเร็จรูป แป้ง

ทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสรจ็รบัเงินดว้ย ทุกครัง้ เน่ืองจาก

จะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจนัทร)์  นําท่าน

สกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 

ฟุต สงู 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีตาสวยงามท่ีสุดในประเทศพม่า มีขนตาท่ีงดงาม ชมพระบาทท่ีมีภาพมงคล 

108 ประการ 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

20.45 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  

22.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

****************************************************** 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดียวเพ่ิม 

เดือนกรกฎาคม 2561 

02-03 ก.ค. 61 

09-10 ก.ค. 61 

16-17 ก.ค. 61 

23-24 ก.ค. 61 

5,899 บาท 1,900 บาท 

เดือนสิงหาคม 2561 

06-07 ส.ค. 61 

20-21 ส.ค. 61 

27-28 ส.ค. 61 

5,899 บาท 1,900 บาท 

เดือนกนัยายน 2561 

03-04 ก.ย. 61 5,899 บาท 1,900 บาท 
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10-11 ก.ย. 61 

17-18 ก.ย. 61 

24-25 ก.ย. 61 

 

ราคาไม่รวมทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,500 บาทตอ่ลกูทวัร ์1 ทา่นตอ่ทรปิ(ชาํระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัระดบั 3 ดาว 1 คืน  

 ค่าระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุตํา่กว่า 6 ปี 

หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผู ้

เอาประกนัภยัอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้ง

ระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  
 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทวัร ์1 ท่านต่อทริป

(ชาํระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าทาํวซ่ีาในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 
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เง่ือนไขการจองทวัร ์

 รายการทัวร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิในการ ชําระค่าทัวร์ยอดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากไดท้ําการจอง 

มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีา, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเร่ือง ยืน่เอกสารไปยงั

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซ่ึงไม่

สามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นสาํคญั 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร ์และเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

 สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย

ปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาํหรบั จาํนวนผูเ้ดินทาง 15 ทา่นข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จาํนวนผูเ้ดินทาง 10-15 

ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถ่ิน ท่ีพูดภาษาไทย

ไดเ้ป็นอยา่งดี คอยรบัท่ีสนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศพม่าเป็นอยา่งดี แต่ถา้

ต ํา่กว่า 10 ทา่น ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 
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ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักลา่ว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 

 


