
 

 

รหัสทัวร PVC1900964 
ทัวรพมา WOW MYANMAR ยางกุง หงสาวดี สเิรียม 2 วัน 1 คืน (8M) 
พระธาตุมุเตา   พระมหาเจดียชเวดากอง 
ขอพรสิ่งศักด์ิ ณ เจดียกลางน้ําเมืองสิเรียม 
ขอพรเทพทันใจ ณ เจดียโบตาทาวน 
ตามรอยพระนเรศวรสูพระราชวังบุเรงนอง 
เดินทางไป-กลับจาก สนามบินสุวรรณภูมิ 
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว SULE SHANGRI LA HOTEL 
 

 
 



 

 

ตารางการเดินทาง 

วันที่ 1 
สุวรรณภูมิ – ยางกุง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – ยางกุง 
-  
พระมหาเจดียชเวดากอง 

D 

วันที่ 2 
ยางกุง – สิเรียม – เจดียกลางน้ําเยเลพญา – ยางกุง - เจดียโบตาทาวน – เทพ
ทันใจ  -  
เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – สนามบิน 

B-L 

 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียวเพ่ิม 

19-20 พ.ค. 62 
10-11 ส.ค. 62 
11-12 ส.ค. 62 

7,999 บาท 1,900 บาท 

 
รายละเอียดโปรแกรม 

 
 
 
 
 
07.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 

ประตู 6 สายการบิน เมียนมาร แอรเวย (8M) เคาทเตอร N1-4 ซึ่งมีเจาหนาที่บริษัทฯ 
คอยอํานวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

10.15 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ 8M336 สายการบิน เมียนมาร แอรเวย 
(8M) 

วนัแรก สุวรรณภูมิ – ยา่งกุง้ – หงสาวดี – พระธาตมุุเตา – พระราชวงับุเรงนอง – ยา่งกุง้ 
                  พระมหาเจดียช์เวดากอง 



 

 

 
11.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร (เวลา

ทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี
หรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ
และอายุมากกวา 400 ป อยูหางจากยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  
จากน้ันนําทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหงานโดดเดนอยูใจ
กลางเมืองหงสาวดี พระเจดียองคน้ีถือวามีความโดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา 
2,600 ป ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สําคัญสูงสุดของชาวพมา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาว
พมาเชื่อกันวาเปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปคํ้า



 

 

กับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิตให
เจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป)  
 
ซึ่งเจดียน้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะที่
ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง 114 เมตร 
สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่
ตกลงมาเม่ือป พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยง
คงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนที่ร่ําลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท และสถานที่
แหงน้ียังเปนสถานที่ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะ
พระกรรณ (หู ) ตามพระราชประเพณี โบราณเพื่อ
ทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย นับเปนเจดีย
ที่สูงที่สุดในพมา สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดตั้งไวที่มุม
หน่ึงขององคเจดียเพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหว
บู ช าค วบ คู ไป กั บ เจดี ย อ งค ป จจุ บั น  นํ าท าน ชม 
พระราชวังบุเรงนอง สถานที่ซึ่งมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของไทย คือ บริเวณที่เคย
เปนพระราชวังของพระเจาบุเรงนอง สรางขึ้นในป พ.ศ. 2109 แตไดถูกทําลายดวยฝมือ
ของพวกยะไขกับตองอูในสมัยพระเจานันทบุเรง ในป พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพังที่ยัง
หลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเปนที่ประทับของ พระเจาบุเรงนอง 
ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา 
และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึก เม่ือตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแก
พมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงน้ีไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสราง
จําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองยางกุง  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!บุฟเฟ�ตชาบู HOTPOT CITY  



 

 

นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อ
เดิมของเมืองยางกุง) 
 แหงลุมน้ําอิระวดี เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป 
มหาเจดียทีใ่หญที่สุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 ฟุต สรางโดยพระเจาโอกะลาปะ 
เมื่อกวา 2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูเปนน้ําหนักถึง 1100 
กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณีลํ้าคา กวา 5,548 เม็ด รวมถึง
ทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเวดากองเปนลานกวางรองรับแรงศรัทธาของ 
พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสรางดวยเครื่องไม
หลังคาทรงปราสาทปดทองลองชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธาน
สําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการกราบไหวบูชา
เจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัย
ทั้งมวล บางน่ังทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบางเดินประทักษัณรอบองคเจดยี 
จากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็น
แสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน (สถานที่สําคัญของพระ



 

 

มหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนํา
ดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสราง
บารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศ
รวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแก
ชีวิต) 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 

สัตว
สัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมี

งา ชางไมมีงา หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
สั้น พญานาค 

นาํทานเขาพักที่ SULE  SHANGRI LA YANGON ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเทา 
 

 
 

 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม อยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับ
อากาศใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเปนเมืองทา

วนัสอง ยา่งกุง้ – สเิรียม – เจดียก์ลางนํ�าเยเลพญา – เจดียโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ เทพกระซิบ 
พระนอนตาหวาน - สนามบิน 



 

 

ของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยูริมแมน้ํายางกุงที่เชื่อมตอกับแมน้ําอิระวดี  
จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียกลางนํ้า หรือ พระเจดียเยเลพญา เจดียจะตั้ง
ตระหงานอยูบนเกาะกลางน้ําเปนที่สักการะของชาวสิเรียม สรางโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุค
ที่อาณาจักรมอญรุงเรืองเมื่อประมาณพันกวาปมาแลว เชื่อกันวาตอนที่สรางเจดียเศรษฐี
ชาวมอญไดทําการอธิษฐานขอใหน้ําอยาทวมถึงองคเจดีย ถามีคนมากราบไหวจํานวนมาก
เทาไรก็ขอใหไมมีวันเต็มพื้นที่ และผูใดมาทําบุญบูรณะตอเติมองคเจดีย ขอใหทําการคา
เจริญกาวหนาทุกคน ซึ่งทําใหผูคนเกิดความเชื่อวาการมาทําบุญกราบไหว ณ เจดียแหงน้ี 
จะทําใหการคาการขายเจริญรุงเรือง ใหทานไดนมัสการพระพุทธรูปเกาแกทรงเครื่อง
จักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังกไมแกะสลักปดทองคําทองเปลวที่มีความงดงาม และ
นมัสการพระอุปคุต ที่ชาวพมามีความเชื่อวาจะบันดาลใหมีกินมีใชไมขาด และมีโชคลาภ 
สมควรแกเวลากลับกรุงยางกุง  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!เปดปกก่ิง+สลัดกุงมังกร 
นําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาที่พระสงฆ
อินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝ�าย
สัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค 
และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ
พราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม 
และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย นําทานขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบ
ยี  เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผู



 

 

คุมครองสถานที่ตามความเชื่อของชาวพมา โดยเทพที่จะถูกจัดวาเปน "นัต" น้ัน มักจะเปน
คนที่เคยสรางความดี หรือมีวีรกรรมนาประทับใจ และมาตายลงดวยเหตุรายแรงที่เรียกวา 
ตายโหง ทําใหวิญญาณยังมีความหวงใยในภาระหนาที่บานเมือง และยังคงผูกพันกับผูคน
เบ้ืองหลัง ทําใหไมอาจไปเกิดใหมได จึงกลายเปนนัตที่มาคอยคุมครองรักษาบานเมือง หรือ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ ์เชน พระเจดียองคสําคัญ 
วิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็
ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากน้ันก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา 
บาท หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 
ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็
จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว  
คําบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป�ะโป�ะจีโปตะถองสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะ
มิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะทา 
สวาโหม 
 
                   นําทานขามฝم�งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา  

“อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของ
พญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษา
ศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่ง
ชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว การขอพรเทพ
กระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน การ

บูชาเทพกระซิบ บูชาดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม  



 

 

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระพุทธ
ไสยาสนองคขนาดใหญที่มีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกวา 70 เมตร ใชโครงเหล็กกั้นถึง 65 
เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สรางขึ้นเมื่อป 1907 ถูกยกยองใหเปนพระนอนที่มีขนาดใหญ
และงดงามที่สุดในพมา ดวยพระพักตรที่งดงามเปم�อนยิ้ม ดวงตาทําจากลูกแกวที่สั่งผลิต
จากตางประเทศ ทาขอบตาดวยสีฟ�าและมีขนตาหนายาวทําใหดวงตาดูหวาน จนถูกเรียก
พระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ�า
พระบาทลอมรอบดวยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตวโลก และสังขาร
โลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะพริ้วไหวสมจริงและตรงชายประดับดวยอัญมณีแวววาว ถือเปน
พุทธศิลป�ที่มีความงดงามทรงคุณคา ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อ
เดินทางกลับสูประเทศไทย 16.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ 8M331 
สายการบิน เมียรมาร แอรเวย  
(บริการอาหารวาง+เคร่ืองดื่มฟรี) 

18.15 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 
********************************************************* 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม ** 
 
 
 



 

 

 
ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ  

ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ  
กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว  

ถาเกิดขอผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

 
ราคาไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขบัรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
1,500 บาท / ลูกทัวร 1 ทาน / ทริป(ชําระที่สนามบนิกอนการเดินทาง) 

 
อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน MYANMAR 
AIRWAYS 

 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักยางกุง 1 คืน โรงแรมระดับ 5 ดาว  
 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 
 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 
6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุตํ่ากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของ
จํานวนเงินเอาประกันภัย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุ
สูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดย
แพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทาน้ัน**) 

อัตรานี้ไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 
 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 1,500 บาทตอลูกทัวร 1 ทาน

ตอทริป(ชําระที่สนามบินกอนการเดินทาง) 
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 



 

 

 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรต
ตางชาติ   

 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

เงื่อนไขการจองทัวร 
 รายการทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
 ชําระคามัดจําทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากไดทําการจอง  
 คาทัวรสวนที่เหลือภายใน 15 วัน กอนการเดินทาง มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

โดยอัตโนมัติ  
 หมายเหตุ ถาทําการจองกอนการเดินทาง 15 วัน สงวนสิทธิ์ชําระคาทัวรเต็มจํานวน ภายใน 

3 วันหลังจากไดทําการจอง 
กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ท่ีไมสามารถ คืนเงิน
ได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทจะทําเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อให
พิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะ
สามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอ่ืนๆ เปนสําคัญ 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง
ประเทศไทยและพมา 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะ
ไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจาก
ประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน 
ถาจํานวนผูเดินทาง 10-15 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจาก
เมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับที่
สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปนอยางดี แต
ถาตํ่ากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น 

 


