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พม่า 2 วนั 1 คืน  

พระธาตมุุเตา – พระธาตอุินทรแ์ขวน 

พกับนพระธาตอุินทรแ์ขวน 1 คืน ใหท้่านไดส้วดมนตน์ัง่สมาธิอยา่งเตม็อิ่ม  

เครื่องข้ึน-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ บริการอาหารว่าง+เครื่องดื่มบนเครื่อง 

แจกฟรีทุกที่นัง่ เสื้ อยดืทวัรดี์ดี + หนงัสือสวดมนต  ์

 



RGN-FF01-8M           UPDATE 05 MAR 19 

2                                                                                                                                                                     **ภาพประกอบเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน** 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

19-20 พ.ค. 62 

10-11 ส.ค. 62 

11-12 ส.ค. 62 

8,499 บาท 1,900 บาท 

 

 

ราคาไม่รวมค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลกูทวัร ์1 ทา่น / ทริป(ชาํระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 
 

 

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 
สุวรรณภมูิ – ยา่งกุง้ – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวงับุเรงนอง –  

พระธาตุอินทรแ์ขวน (รวมค่ากระเชา้ข้ึนพระธาตุ 1 เท่ียว) 
D 

วนัท่ี 2 
พระธาตุอินทรแ์ขวน – วดัพระไฝเล่ือน – หงสาวดี – วดัไจท๊ะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – 

พระพุทธรปู 4 ทิศ – สุวรรณภมูิ 
B-L 

 

รายละเอียดโปรแกรม 
 

 

 

 

 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประต ู6 สายการบิน 

เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) เคาทเ์ตอร ์N1-4 ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและ

เอกสารการเดินทาง 

10.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที่ยวบินที่ 8M336 สายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ยา่งกุง้ – หงสาวดี – พระธาตมุุเตา – พระราชวงับุเรงนอง –  

พระธาตอุินทรแ์ขวน (รวมค่ากระเชา้ข้ึนพระธาต ุ1 เที่ยว) 
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11.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร  (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนมา่ร ์

ชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค  ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวง

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และอายุมากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากยา่งกุง้ (ระยะทาง

ประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

จากน้ันนําท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตมุุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี พระ

เจดียอ์งคน้ี์ถือวา่มีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กวา่ 2 ,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสาํคญัสงูสุดของชาวพมา่ นําท่านนมสัการ ยอด

เจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและชาวพมา่เช่ือกนัวา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก  

 

(ณจุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถนําธูปไปคํ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบ

เหมือนดัง่คํ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ 

เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะพมา่และศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียส์งู 114 

เมตร สงูกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี 

พ.ศ. 2473 ดว้ยน้ําหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไมแ่ตกกระจาย

ออกไป เป็นท่ีรํา่ลือถึงความศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินดาํ ใชเ้ป็นท่ี

เจาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์ นับเป็นเจดียท่ี์

สงูท่ีสุดในพมา่ ส่วนปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดียเ์พ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูา

ควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  นําท่านชม  พระราชวงับุเรงนอง  สถานท่ีซ่ึงมีความสาํคญัต่อประวติัศาสตรข์อง

ไทย คือ บริเวณท่ีเคยเป็นพระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ไดถู้กทาํลายดว้ยฝีมือ

ของพวกยะไขก่บัตองอใูนสมยัพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ทาํให้
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สนันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัคาํสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะ

สิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก 

เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พมา่ แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์

และถูกสรา้งจาํลองพระราชวงัและตาํหนักต่างๆ 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ รฐัมอญ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งขอเมืองไจโท ้ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม. โดยผ่าน  

เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค  (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่

และอายุมากกวา่ 400 ปี ระหวา่งทางท่านจะขา้มผ่านชม  แม่นํ้าสะโตง  สถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตรซ่ึ์งใน

อดีตขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยาไดถู้กทหารพมา่ไล่ตาม หลงัมาซ่ึงนําทพัโดยสุ

รกรรมาเป็นทพัหนา้ พระมหาอุปราชาเป็นทพัหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบ

ยิงถูกสุรกรรมาแมท่พัหนา้พมา่เสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพมา่เห็น เช่นน้ันจึงขวญัเสียและถอยทพักลบักรุง

หงสาวดี ถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เพ่ือทาํการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน  (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจาํเสน้ทาง

ชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 15-20 นาที  จากน้ัน ใหท้่าน

สมัผสักบัประสบการณใ์หม่ในการข้ึนพระธาตอิุนทรแ์ขวนโดยการนัง่กระเชา้ไฟฟ้า ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 

10 นาที บนกระเชา้ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศและวิวที่สวยงามของการเดินทางสู่ยอดเขาในอีก

รูปแบบนึง  **หมายเหตุ กรณีท่ีกระเชา้ปิดทาํการเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุอ่ืนใดก็ตามท่ีทางบริษัทไม่

สามารถควบคุมได ้ขอสงวนสิทธ์ิในการเดินทางข้ึนสู่พระธาตุฯโดยรถหกลอ้แทน และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
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ทุกกรณี เพ่ือเดินทางสู่ยอดเขา จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้เพ่ือเขา้สู่ท่ีพกั ใหท่้านอิสระตามพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

นําชม เจดียไ์จท้ีโย  หรือ พระธาตอุินทรแ์ขวน  หรือ กอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสกัการะสงูสุดของชาวพมา่ 

เป็นเจดียข์นาดเล็กสงู 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองท่ีวางหมิ่นเหมอ่ยูบ่นหนา้ผา  

แต่ชาวพมา่มกัยืนกรานวา่ไมมี่ทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มทาํให้

หินกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบชูาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์

แขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้า

นมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ 3 ครั้งผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่

ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน   (พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตู

เหล็กท่ีเปิดสาํหรบัสุภาพบุรุษ ท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สาม ารถอธิฐาน 

และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท่้านสามารถเตรียมแผ่นทองคาํไปเพ่ือปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 

**หมายเหต*ุ* แนะนาํใหท้่านใชก้ระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กสาํหรบั 1 คืน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลกูหาบ

แบกสมัภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า เริ่มตน้ที่ 1,000 จา๊ด ประมาณ 30 บาท) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้ริการ 

คํา่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เขา้สู่พกัท่ี ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั 3 ดาว 
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จากน้ันท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําท่าน ลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้

ขนาดเล็กถึง ค้ิมปูนแคม้ป์  เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  

จากน้ันนําท่านนมสัการ วดัพระไฝเล่ือน  ไจท้ป์อลอ 

(kyaikpawlaw) ซ่ึงอยูไ่มไ่กลจากค้ิมปนูแคม้ป์มากนัก เป็น

พระพุทธรปูท่ีมีอายุมากกวา่ 2 ,000 ปี โดยมีเร่ืองเล่ากนัวา่

เป็นพระพุทธรปูท่ีลอยน้ํามาติดอยูใ่กล้ๆ วดั จากน้ันชาวพมา่

ไดเ้อาพระพุทธรปูมาประดิษฐานไวท่ี้วดัแลว้ปิดทององคพ์ระ

ทั้งองค ์ต่อมาในตาํแหน่งท่ีหางค้ิวไดม้ีจุดๆเหมือนไฝเกิดข้ึน 

จะปิดทองก่ีครั้งก็ยงัเกิดเป็นจุดดาํๆอยูต่ลอด ทางวดัจึงไมไ่ด้

ปิดทองตรงท่ีตาํแหน่งไฝอีกเลย ต่อมาไดม้ีรายการ National 

Geographic Society มาทาํการถ่ายทาํท่ีไจท้ป์อลอ หลาย

ครั้งแต่กลบัพบบริเวณตาํแหน่งไฝท่ีหนา้ผากจะไมต่รงกนั

เลยสกัครั้ง จะเลือนได ้จึงเรียกพระองคน้ี์กนัวา่ พระไฝเล่ือน  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี  (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที)  นําท่านร่วมทาํบุญตกับาตร 

ณ วดัไจ ้ทะวาย  ซ่ึงเป็นวดัสาํคญัมีพระสงฆ ์จาํพรรษากวา่ 

500 รปู อีกทั้งวดัน้ียงั เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของ

พระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้หากท่าน

ใดไมส่ะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั)  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! กุง้เผาหงสาฯ 

วนัสอง พระธาตอุินทรแ์ขวน – วดัพระไฝเลื่อน - หงสาวดี – วดัไจท๊ะวาย – พระนอนชเวตาเลียว  

                  พระพทุธรูป 4 ทิศ – สนามบิน 
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จากน้ันนําท่าน นมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว  กราบนมสัการ พระพุทธรปูนอนท่ีมีพุทธลกัษณะท่ี

สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพมา่ทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ี

งดงามท่ีสุดของพมา่ อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลกั ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทาง

และยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พมา่ ของท่ีระลึก นําท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น  เป็นพระ

เจดียท่ี์มีพระพุทธรปูปางมารวิชยัขนาดใหญ่ ทั้ง 4 ดา้นอายุกวา่ 500 ปี หนัพระพกัตรไ์ปยงั 4 ทิศ สรา้งขึ้ นโดย 

4 สาวพ่ีนอ้งท่ีอุทิศตนแด่พุทธศาสนา 

จึงสรา้งพระพุทธรปูเพ่ือแทนตนเอง และไดส้าบานไวว้า่จะไมข่อ้งแวะกบับุรุษเพศ ต่อมานอ้งสาวคนสุดทอ้ง กลบั

พบรกักบัชายหนุ่มและแต่งงานกนั จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรปูท่ีแทนตวัของนอ้งสาวคนสุดทอ้งพงัทลายลง

มา และมีการบรูณะข้ึนมาใหมจึ่งทาํใหพ้ระพุทธรปูองคน้ี์จะมีลกัษณะ แตกต่างจากองคอ่ื์นๆ  

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

16.30 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ 8M331  

สายการบิน เมียรม์าร ์แอรเ์วย ์

18.15 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

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

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  

ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักลา่ว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 

อตัราน้ีรวม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน เมียรม์าร ์แอรเ์วย ์(8M) 

 ค่าภาษีสนามบินพมา่ และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัระดบั 5 ดาว Vintage Luxury Hotel 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน  

      (โรงแรมท่ีพระธาตุอินทรแ์ขวนมีแค่ ระดบั 3 ดาว Local เท่าน้ัน) 

 ค่าระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ารถข้ึนพระธาตุอินแขวน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

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

6 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วน

ในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสงูกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ  

(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน /คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทตอ่ลกูทวัร ์1 ท่านตอ่ทรปิ

(ชาํระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าทาํวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

 รายการทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิในการ  
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 ช าระค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากไดท้ าการจอง  

 ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง  มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย

อตัโนมตัิ  

 หมายเหต ุถา้ทาํการจองก่อนการเดินทาง 15 วนั สงวนสทิธ์ิชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน ภายใน 3 วนั

หลงัจากไดท้าํการจอง 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่า

ตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจบ็ป่วย  จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเร่ือง ยื่น

เอกสารไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน

การดาํเนินการ ซ่ึงไมส่ามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณา

และตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นสาํคญั 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได้

และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์และ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน

ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพมา่ 

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

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไมร่บัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาํหรบั จาํนวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จาํนวนผูเ้ดินทาง 

10-15 ท่าน ทางบริษทัฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะมี ไกดท์อ้งถิ่น ที่

พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี คอยรบัที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศ

พม่าเป็นอยา่งดี แตถ่า้ต ํา่กว่า 10 ท่าน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 
 


