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NT331
ทวัรพ์มา่ ย่างกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 2 วัน 1 คนื (SL)
ทัวรพ์ม่า , 2 วัน 1 คนื ,

KYAIKHTO HOTEL

ยา่งกุง้ - หงสาวด ี- พระธาตุมเุตา - พระธาตุอนิทรแ์ขวน
พระนอนชเวตาเลยีว - เจดยีโ์บตาทาวน ์- เทพทนัใจ
เทพกระซบิ - ตลาดสก๊อต - พระมหาเจดยีช์เวดากอง

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ดอนเมอืง - ยา่งกุง้ - หงสาวด ี- พระธาตมุุเตา - พระธาตอุนิทรแ์ขวน(รวมกระเชา้)

04.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 3 ประต ู7 สายการบนิ THAI LION AIR (SL)
ซงึมเีจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรืองสมัภาระและเอกสาร

07.35 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดย สายการบนิ THAI LION AIR (SL) เทยีวบนิท ีSL200

08.25 น.
ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร (เวลาทอ้งถนิทเีมยีนม่าร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครงึชวัโมง)

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด ีหรือ เมอืงพะโค ซงึในอดตีเป็นเมอืงหลวงทเีกา่แกท่สีดุ ของเมอืงมอญโบราณทยีงิใหญ่และอายุมากกวา่ 400 ปี
อยู่หา่งจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชวัโมง)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! เมนู กุง้เผา



บา่ย
จากนันนําทา่นชม เจดยีช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตมุุเตา ทตัีงตระหงา่นโดดเดน่อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวดี
พระเจดยีอ์งคนี์ถอืวา่มคีวามโดดเดน่ในหลายๆดา้น เกา่แกก่วา่ 2,600 ปี ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ และยังเป็น 1 ใน 5
มหาบชูาสถานสงิศักดสิทิธสํิาคัญสงูสดุของชาวพม่า นําทา่นนมัสการ ยอดเจดยีหั์กซงึชาวมอญและชาวพม่าเชอืกันวา่เป็นจดุทศัีกดสิทิธมิาก (ณ
จดุอธษิฐานอันศักดสิทิธิ
และสามารถนําธปูไปค ้าํกับยอดของเจดยีอ์งคท์หัีกลงมาเพอืเป็นสริมิงคลซงึเปรียบเหมอืนดังค ้าํจนุชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรืองยงิขนึไป) ซงึเจดยีนี์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคนี์เป็นศลิปะทผีสมผสานระหวา่งศลิปะพม่าและศลิปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื
พระเจดยีส์งู 114 เมตร สงูกวา่ พระเจดยีช์เวดากอง 14 เมตร มจีดุอธษิฐานทศัีกดสิทิธอิยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตร ทตีกลงมาเมอืปี พ.ศ. 2473
ดว้ยน ้าํหนักทมีหาศาล ตกลงมายังพนืลา่งแตย่อดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิและไม่แตกกระจายออกไป เป็นทรี่ําลอืถงึความศักด-ิสทิธโ์ดยแท ้
และสถานทแีหง่นียังเป็นสถานททีพีระเจา้หงสาลนิดํา ใชเ้ป็นทเีจาะพระกรรณ (ห)ู
ตามพระราชประเพณีโบราณเพอืทดสอบความกลา้หาญกอ่นขนึครองราชย ์นับเป็นเจดยีท์สีงูทสีดุในพม่า
สว่นปลยีอดทพัีงลงมาก็ไดตั้งไวท้มีุมหนงึขององคเ์จดยีเ์พอืใหพ้ทุธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคูไ่ปกับเจดยีอ์งคปั์จจบัุน

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงไจโ้ท แหง่รัฐมอญ ระหวา่งทางทา่นจะขา้มผา่นชม แมน่้าํสะโตง
สถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตรซ์งึในอดตีขณะทสีมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาไดถู้กทหารพม่าไลต่ามหลังมาซงึนําทัพโดยสรุกรรมาเป็นทัพหนา้
พระมหาอุปราชาเป็นทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชดุยาวเกา้คบืยงิถูกสรุกรรมาแม่ทัพหนา้พม่าเสยีชวีติบนคอชา้ง
กองทัพของพม่าเห็นเชน่นันจงึขวัญเสยีและถอยทัพกลับกรุงหงสาวด ี

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30-3 ชวัโมง เพอืเดนิทางไปยัง คมิปูนแคม้ป์ เพอืทําการเปลยีนเป็นรถทอ้งถนิ
(รถบรรทกุหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจําเสน้ทางชนดิเดยีวทเีราจะสามารถขนึพระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30-45 นาท ี

จากนัน ใหท้า่นสมัผสักบัประสบการณ์ใหมใ่นการขนึพระธาตอุนิทรแ์ขวน โดยการนงักระเชา้ไฟฟ้า ซงึใชเ้วลาประมาณ 10 นาที
บนกระเชา้ทา่นจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศและววิทสีวยงามของการเดนิทางสูย่อดเขาในอกีรูปแบบนงึ **หมายเหตุ
กรณีทกีระเชา้ปิดทําการเนืองจากสภาพอากาศ หรือเหตอุนืใดก็ตามททีางบรษัิทไม่สามารถควบคมุได ้
ขอสงวนสทิธใินการเดนิทางขนึสูพ่ระธาตฯุโดยรถหกลอ้แทน และขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทกุกรณี 

จากนันทา่นจะตอ้งเดนิเทา้เพอื เขา้สูท่พีกั ใหท้า่นอสิระตามพักผอ่นตามอัธยาศัย 

นําทา่นนมัสการ เจดยีไ์จท้โีย หรือ พระธาตอุนิทรแ์ขวน กอ้นหนิสทีอง ซงึถอืเป็นหนงึสงิสกัการะสงูสดุของชาวพม่า เป็นเจดยีข์นาดเล็กสงู 5.5
เมตร ตังอยู่บนกอ้นศลิาใหญ่ปิดทองทวีางหมนิเหม่อยู่บนหนา้ผา แตช่าวพม่ามักยืนกรานวา่ไม่มทีางตก
เพราะพระเกศาธาตศัุกดสิทิธทิบีรรจอุยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย์่อมทําใหห้นิกอ้นนีทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดลุเรือยไป
ตามคตกิารบชูาพระธาตปุระจําปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีใหถ้อืเป็นพระธาตปีุเกดิของปีจอแทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรค์
โดยเชอืวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีครบ 3 ครังผูนั้นจะมแีตค่วามสขุความเจรญิ
พรอ้มทังขอสงิใดก็จะไดส้มดังปรารถนาทกุประการ ทา่นสามารถนังสมาธหิรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื
(พระเจดยีอ์งคนี์เปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทเีปิดสําหรับสภุาพบรุุษทเีขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00น. สว่นสภุาพสตรี สามารถอธฐิาน
และฝากสภุาพบรุุษเขา้ไปปิดแทนไดท้า่นสามารถเตรียมแผน่ทองคําไปเพอืปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน)
**หมายเหต*ุ* แนะนําใหท้า่นใชก้ระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คนื
เนืองจากอาจจะตอ้งจา้งลกูหาบแบกสมัภาระซงึจะมคีา่ใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า เรมิตน้ท ี1,000 จ๊าด ประมาณ 30 บาท)
ทังนีขนึอยู่กับความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้รกิาร

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่
จากนันทา่นสามารถขนึไปนมัสการหรือนังสมาธทิพีระเจดยีไ์ดต้ลอดทังคนื

วนัท ี2
พระธาตอุนิทรแ์ขวน - หงสาวด ี- พระนอนชเวตาเลยีว - ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตาทาวน ์- เทพทนัใจ - เทพกระซบิ - ตลาดสกอ๊ต -
พระมหาเจดยีช์เวดากอง - ดอนเมอืง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นลงจากพระธาตอุนิทรแ์ขวน โดยรถบรรทกุหกลอ้ขนาดเล็ก ถงึ คมิปูนแคม้ป์ เปลยีนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวดี



(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง 30 นาท)ี

จากนันนําทา่นนมัสการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว กราบนมัสการ พระพทุธรูปนอนทมีพีทุธลักษณะทสีวยงามในแบบของมอญ ในปี
พ.ศ.2524 ซงึเป็นทเีคารพนับถอืของชาวพม่าทัวประเทศ และเป็นพระนอนทงีดงามทสีดุของพม่า อกีทังทา่นสามารถทจีะเลอืกหา
เครืองไมแ้กะสลัก ทมีใีหเ้ลอืกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยังสามารถเลอืกซอื ของฝาก อาทเิชน่ ผา้พม่า ของทรีะลกึ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน ์ซงึบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ทพีระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดนํ้ามาเมอื 2,000 ปีกอ่น ในปี
2486 เจดยีแ์หง่นีถูกระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคําบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2องค์
และพบพระพทุธรูปทอง เงนิ สํารดิ 700องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า
ภายในเจดยีท์ปีระดับดว้ยกระเบอืงสสีนังดงาม และมมีุมสําหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์

นําทา่นขอพร นตัโบโบย ีหรือ พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดสิทิธขิองชาวพม่าและชาวไทย วธิกีารสกัการะรูปปันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เพอืขอสงิใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนันก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรือจ๊าด ก็ได ้
แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนันก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนวิชขีองนัตโบโบยี
แคนี่ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาทตัีงใจไว ้

นําทา่นขา้มฝังถนน สกัการะ เทพกระซบิ ซงึมนีามวา่ “อะมาดอวเ์มยีะ” ตามตํานานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค
ทเีกดิศรัทธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนือสตัวจ์นเมอืสนิชวีติไปกลายเป็นนัต ซงึชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้
การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบา  ๆหา้มคนอนืไดย้นิ การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้าํนม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากนันใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า สรา้งขนึโดยชาวสก๊อตในสมัยทยัีงเป็นอาณานคิมของอังกฤษ
เป็นลักษณะอาคารเรียงตอ่กันหลายหลัง สนิคา้ทจํีาหน่ายในตลาดแหง่นีมหีลากหลายชนดิ เชน่ เครืองเงนิ
ทมีศีลิปะผสมระหวา่งมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสอืผา้สําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้
(หากซอืสนิคา้หรืออัญมณีทมีรีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ยทกุครัง เนืองจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) หมายเหต:ุ ตลาดสกอ๊ต (Scot
Market) ปิดทกุวนัจนัทร)์

นําทา่นนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรือ ตะเกงิ (ชอืเดมิของเมอืงย่างกุง้) แหง่ลุม่น ้าํอริะวดี
เจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายุกวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี มหาเจดยีท์ใีหญ่ทสีดุของประเทศพม่า มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ
สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมอืกวา่ 2,000 ปีกอ่น มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยู่เป็นน ้าํหนักถงึ 1100 กโิลกรัม
ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าํคา่ กวา่ 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ
ขนาดเทา่ไขไ่กบ่นยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พทุธศาสนกิชนไดจํ้านวนมาก
บรเิวณทางขนึทังสทีศิจะมวีหิารโถงสรา้งดว้ยเครืองไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองลอ่งชาดประดับกระจกทังหลัง
ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถอืการกราบไหวบ้ชูาเจดยีช์เวดากองเป็นนติย์
จะนํามาซงึบญุกศุลอันเป็นหนทางสูก่ารหลดุพน้ทกุขโ์ศกโรคภัยทังมวล บา้งนังทําสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลกูประคํา
และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี์
จากนันใหท้า่นชมแสงของอัญมณีทปีระดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าํเงนิ, สสีม้, สแีดง
เป็นตน้ (สถานทสํีาคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จดุทบีเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้
เพอืขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพอืเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล
นอกจากนีรอบองคเ์จดยียั์งมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทังแปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าํพระประจําวันเกดิตน
จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ)

วันเกดิ อาทติย์จันทร์อังคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหัสบดี ศกุร์ เสาร์
สตัวส์ญัลักษณ์ ครุฑ เสอื สงิห์ ชา้งมงีา ชา้งไม่มงีา หนูหางยาวหนูหางสนัพญานาค

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ เพอืเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย

20.45 น.
เดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ THAI LION AIR (SL) เทยีวบนิท ีSL207

22.45 น.
ถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มประทับใจ



อตัราคา่บรกิารทวัรพ์มา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี25 กันยายน 2562 เวลา 10:38 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรพ์มา่

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ไป-กลบั กรงุเทพฯ - ยา่งกุง้ - กรงุเทพฯ โดยสารการบนิ THAI LION AIR (SL)

• คา่ภาษีสนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีสนามบนิไทย

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่ทพีกับนพระธาตอุนิทรแ์ขวนระดบั 3 ดาว 1 คนื

• คา่ระวางน ้าํหนัก 20 กโิลกรมั

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่อาหารและเครอืงดมืทรีะบุไวใ้นรายการ

• อตัราคา่เขา้ชมสถานททีรีะบุไวใ้นรายการ

• ประกนัภยัในการเดนิทาง ในกรณที  ีเสยีชวีติเนอืงจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณทีผีูเ้อาประกนัภยัอายตุ่าํกวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั
ทังนขีนึอยูก่บัเงอืนไขของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณ ีผูเ้อาประกนัภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคุม้ครอง) วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ
(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพษิเท่านัน**)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และ ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่อาหารและเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท  ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ

• คา่บรกิารและคา่ใชจ้่ายสว่นตวัทไีมร่ะบุไวใ้นรายการ

• ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 1,500 บาทตอ่ลูกทวัร ์1 ทา่นตอ่ทรปิ (ชําระทสีนามบนิกอ่นการเดนิทาง)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั หรอื คา่ใชจ้่ายอนื ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม

• คา่ทําวซีา่ในกรณเีรง่ดว่น / คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่อาหารและเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

เงอืนไขการจองทัวร์

• รายการทัวรน์ขีอสงวนสทิธใินการ ชําระคา่ทวัรย์อดเต็ม ภายใน 5 วนัหลงัจากไดท้ําการจอง มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลกิ

• ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจํา บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ ณ วันนัน ทไีมส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเช่น คา่ตวัเครอืงบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจําหอ้งพกั
เป็นตน้)

• ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงนิเตม็จํานวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดในทุกกรณี

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทจะทําเรอืง ยนืเอกสารไปยังสายการบนิ , โรงแรม
และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพอืใหพ้จิารณาอกีครงั ทังน ีอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนนิการ ซงึไมส่ามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคนืเงนิไดท้ังหมด หรอื
บางสว่น เพราะ จะขนึอยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจ ของ สายการบนิ , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้รกิารอนืๆ เป็นสาํคญั



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆ

• กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดเ้พอืความเหมาะสม ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณทีที่านถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยและพมา่

• สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ทไีมไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผดิชอบเรอืงเอกสาร (VISA) หรอื
การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมร่บัผดิชอบในกรณ ีท  ีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ

• ขอสงวนสทิธ ิราคาพเิศษ สาํหรบั จํานวนผูเ้ดนิทาง 15 ท่านขนึไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จํานวนผูเ้ดนิทาง 10-15 ท่าน ทางบรษัิทฯ ออกเดนิทาง
แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกดท์อ้งถนิ ทพีดูภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอยรบัทสีนามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทุกท่าน
ตลอดการเดนิทางทปีระเทศพมา่เป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต่าํกวา่ 10 ท่าน ทางบรษัิท ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุป๊นัน

• ในกรณทีผีูโ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทเีกยีวขอ้งกบัวันเดนิทางทที่านไดท้ําการจองไวก้บัทางบรษัิทฯ
กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ททีราบ กอ่นการชําระเงนิคา่ตวัดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี
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