
 

 

รหัสทัวร PVC1900712 
ทัวรพมา ยางกุง หงสาวดี สเิรยีม 2 วัน 1 คืน 
นมัสการ 2 มหาบูชาสถานอันสูงสุดของชาวพมา พระธาตุมุเตา 
พระมหาเจดยีชเวดากอง 
ขอพรสิ่งศกัดิ์ ณ เจดียกลางน้ําเมืองสเิรียม 
ขอพรเทพทันใจ ณ เจดียโบตาทาวน 
ตามรอยพระนเรศวรสูพระราชวังบุเรงนอง 
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว SULE SHANGRI LA HOTEL 
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ตารางการเดินทาง 

วนัที� � สุวรรณภูมิ – ยา่งกุง้ – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวงับุเรงนอง – ยา่งกุง้ -  
พระมหาเจดียช์เวดากอง D 

วนัที� � ยา่งกุง้ – สิเรียม – เจดียก์ลางนํ�าเยเลพญา – ยา่งกุง้ - เจดียโ์บตาทาวน์ – เทพทนัใจ  -  
เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – สนามบิน B-L 

 
อตัราค่าบริการ 
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07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น � ประตู � สายการ
บิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) เคาท์เตอร ์N1-4 ซึ�งมีเจา้หน้าที�บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื�อง
สมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

10.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที�ยวบินที� �M��� สายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) 

 
11.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ ้ง ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ�นที�

เมียนมา่ร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ�งชั �วโมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดหีรือ เมืองพะโค ซึ�งในอดีตเป็น

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



 

 

เมืองหลวงที�เก่าแก่ที� สุด ของเมืองมอญโบราณที�ยิ�งใหญ่และอายุมากกว่า ��� ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ 
(ระยะทางประมาณ �� กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.�� ชม.)  
จากนั�นนําท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ที�ตั�งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี 
พระเจดียอ์งค์นี� ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า �,��� ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา้ และยงัเป็น � ใน � มหาบูชาสถานสิ�งศักดิ� สิทธิ�สาํคญัสูงสุดของชาวพม่า นําท่านนมสัการ ยอด
เจดียห์กัซึ�งชาวมอญและชาวพม่าเชื�อกนัว่าเป็นจุดที�ศกัดิ�สิทธิ�มาก (ณจุดอธิษฐานอนัศกัดิ�สิทธิ� และสามารถนํา
ธูปไปคํ�ากับยอดของเจดีย์องค์ที�หักลงมาเพื�อเป็นสิริมงคลซึ�งเปรียบเหมือนดั �งคํ�าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรือง
ยิ�งขึ� นไป)  

 
ซึ�งเจดียนี์�  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งคนี์� เป็นศิลปะที�ผสมผสานระหว่างศิลปะ
พม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดียส์ูง ��� เมตร สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง �� เมตร มีจุด
อธิษฐานที�ศักดิ� สิทธิ�อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที�ตกลงมาเมื�อปี พ.ศ. ���� ดว้ยนํ�าหนักที�มหาศาล ตกลงมายงั
พื� นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที�รํ �าลือถึงความศกัดิ�-สิทธโ์ดยแท ้และ
สถานที�แห่งนี� ยงัเป็นสถานที�ที�พระเจา้หงสาลิ� นดํา ใชเ้ป็นที�เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณ
เพื�อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ� นครองราชย์ นับเป็นเจดีย์ที�สูง
ที�สุดในพม่า ส่วนปลียอดที�พงัลงมาก็ไดต้ั�งไวที้�มุมหนึ�งขององคเ์จดีย์
เพื�อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์
ปัจจุบนั นําท่านชม พระราชวงับุเรงนอง สถานที�ซึ�งมีความสาํคญั
ต่อประวติัศาสตรข์องไทย คือ บริเวณที�เคยเป็นพระราชวงัของพระ
เจา้บุเรงนอง สรา้งขึ� นในปี พ.ศ. ���� แต่ไดถู้กทําลายดว้ยฝีมือ



 

 

ของพวกยะไข่กบัตองอูในสมยัพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. ���� จากซากปรกัหกัพงัที�ยงัหลงเหลืออยู่ ทาํให้
สนันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งนี� เป็นที�ประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูที้�ไดร้บัคาํสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะ
สิบทิศ และเป็นที�ประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั�งตอ้งตกเป็นเชลยศึก 
เมื�อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งนี� ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์
และถูกสรา้งจาํลองพระราชวงัและตาํหนักต่างๆ จากนั�นนําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองยา่งกุง้  

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!บุฟเฟ่ตช์าบู HOTPOT CITY  
นําท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื�อเดิมของเมืองยา่งกุง้) 

 แห่งลุ่มนํ�าอิระวดี เจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดียที์�ใหญ่ที�สุด
ของประเทศพม่า มีความสูงถึง ��� ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื�อกว่า �,��� ปีก่อน มหาเจดียช์เวดา
กองมีทองคาํโอบหุม้อยู่เป็นนํ�าหนักถึง ���� กิโลกรมั ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีลํ�าค่า 
กวา่ �,��� เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรบัแรงศรทัธา
ของ พุทธศาสนิกชนไดจ้าํนวนมาก บริเวณทางขึ� นทั�งสี�ทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเครื�องไมห้ลงัคาทรงปราสาท
ปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั�งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสาํหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 
เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบ้ชูาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะนํามาซึ�งบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่
การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั�งมวล บา้งนั�งทาํสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคาํ และบา้งเดินประทกัษัณรอบ
องคเ์จดีย ์จากนั�นใหท่้านชมแสงของอญัมณีที�ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนั



 

 

ออกไป เช่น สีเหลือง, สีนํ�าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานที�สาํคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิ
ฐาน จุดที�บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดา
กอง ณ ลานอธิษฐานเพื�อเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากนี� รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกิด
ประดิษฐานทั�งแปดทิศรวม � องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงนํ�าพระประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่
ชีวิต) 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั�น พญานาค 

นาํทา่นเขา้พกัที� SULE  SHANGRI LA YANGON ระดบั � ดาวหรือเทียบเทา่ 
 

 
 

 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ �� กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใชเ้วลา
เดินทางประมาณ � ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที�ซึ�งเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั�งอยู่
ริมแมนํ่�ายา่งกุง้ที�เชื�อมต่อกบัแมนํ่�าอิระวดี  

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



 

 

จากนั�นชมความสวยงามของ เจดียก์ลางนํ�า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา เจดียจ์ะตั�งตระหง่านอยู่บนเกาะกลาง
นํ�าเป็นที�สกัการะของชาวสิเรียม สรา้งโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคที�อาณาจกัรมอญรุ่งเรืองเมื�อประมาณพนักวา่ปี
มาแลว้ เชื�อกนัว่าตอนที�สรา้งเจดียเ์ศรษฐีชาวมอญไดท้าํการอธิษฐานขอใหนํ้�าอย่าท่วมถึงองคเ์จดีย ์ถา้มีคนมา
กราบไหวจ้าํนวนมากเท่าไรก็ขอใหไ้ม่มีวนัเต็มพื� นที� และผูใ้ดมาทาํบุญบูรณะต่อเติมองคเ์จดีย ์ขอใหท้ําการคา้
เจริญกา้วหน้าทุกคน ซึ�งทําใหผู้ค้นเกิดความเชื�อว่าการมาทาํบุญกราบไหว ้ณ เจดียแ์ห่งนี�  จะทําใหก้ารคา้การ
ขายเจริญรุ่งเรือง ใหท่้านไดน้มสัการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื�องจกัรพรรดิประดิษฐานบนบลัลงักไ์มแ้กะสลกั
ปิดทองคาํทองเปลวที�มีความงดงาม และนมสัการพระอุปคุต ที�ชาวพม่ามีความเชื�อว่าจะบนัดาลใหม้ีกินมีใชไ้ม่
ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลบักรุงยา่งกุง้  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!เป็ดปักกิ�ง+สลดักุง้มงักร 
นําท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซึ�งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ที�พระสงฆอิ์นเดีย �รูป ไดนํ้ามา
เมื�อ �,���ปีก่อน ในปี ���� เจดียแ์ห่งนี� ถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองคาํบรรจุ
พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก �องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาํริด ���องค ์และจารึกดินเผาภาษา
บาลี และตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียที์�ประดับดว้ยกระเบื� องสีสนังดงาม 
และมีมุมสาํหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์นําท่านขอพร เทพทนัใจ หรือ นัตโบโบย ี เทพเจา้ศกัดิ�สิทธิ�
ของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานที�ตามความเชื�อของชาวพม่า 
โดยเทพที�จะถูกจดัว่าเป็น "นัต" นั�น มกัจะเป็นคนที�เคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทบัใจ และมาตายลง
ดว้ยเหตุรา้ยแรงที�เรียกว่า ตายโหง ทําใหว้ิญญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหน้าที�บา้นเมือง และยงัคงผูกพนักบั
ผู้คนเบื� องหลัง ทําให้ไม่อาจไปเกิดใหม่ได ้จึงกลายเป็นนัตที�มาคอยคุม้ครองรักษาบ้านเมือง หรือสถานที�
ศกัดิ�สิทธิ� เช่น พระเจดียอ์งคส์าํคญั 



 

 

วิธีการสักการะรูปปั�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื�อขอสิ� งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม ้
ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนั�นก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่
มือของนัตโบโบยี � ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา � ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนั�นก็เอาหนา้ผากไปแตะ
กบันิ�วชี�ของนตัโบโบยี แคนี่�ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที�ตั�งใจไว ้ 
คาํบูชาเทพทนัใจ เอหิ สกักะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทงัพะลงั เอตสัสะมิงรตัตะนัง พุทธงั 
ธมัมงั สงัฆงั เทวานงั ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 
 

นําท่านขา้มฝั�งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซึ�งมีนามว่า                     
“อะมาดอวเ์มี� ยะ” ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที�
เกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่ยอมกินเนื� อสัตว์
จนเมื�อสิ� นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ�งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานาน
แลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอื�นไดยิ้น 
การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยนํ�านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

นําท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ีหรือ พระนอนตาหวาน ซึ�งเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาดใหญ่ที�
มีความสูงถึง 6 ชั�น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั�นถึง 65 เมตร มีหลงัคาคลุม 6 ชั�น สรา้งขึ� นเมื�อปี 1907 
ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระนอนที�มีขนาดใหญ่และงดงามที�สุดในพม่า ดว้ยพระพกัตรที์�งดงามเปื� อนยิ� ม ดวงตาทาํจาก
ลูกแกว้ที�สั �งผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทําใหด้วงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระ
นามอีกชื�อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลางฝ่าพระบาทลอ้มรอบดว้ย
รูปมงคล 108 ประการ ที�แสดงถึงอากาศโลก สตัวโ์ลก และสงัขารโลก อีกทั�งจีวรยงัมีลกัษณะพริ� วไหวสมจริง
และตรงชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ที�มีความงดงามทรงคุณค่า ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่าน
เดินทางสู่สนามบิน เพื�อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย ��.�� น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯโดยเที�ยวบินที� 
8M��� สายการบิน เมียรม์าร ์แอรเ์วย ์ 



 

 

(บริการอาหารว่าง+เครื�องดื�มฟรี) 
��.�� น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

********************************************************* 
หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 
** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  
ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักล่าว  
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 
 

ราคาไม่รวมค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
�,��� บาท / ลกูทวัร ์� ทา่น / ทริป(ชาํระที�สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 

อตัรานี� รวม 
 ค่าตั �วเครื�องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน MYANMAR AIRWAYS 
 ค่าภาษีสนามบินพมา่ และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
 ค่าที�พกัยา่งกุง้ � คืน โรงแรมระดบั � ดาว  
 ค่าระวางนํ�าหนัก �� กิโลกรมั 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานที�ที�ระบุไวใ้นรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที� เสียชีวิตเนื�องจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล ���,���  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง �-�� ปี ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัอายุตํ �ากว่า 
� ปี หรือ ระหวา่ง ��-�� ปี คุม้ครอง �� % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั�งนี� ขึ� นอยูก่บัเงื�อนไขของกรมธรรม ์/ ส่วน
ในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า �� ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ 
(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่านั�น**) 

อตัรานี� ไม่รวม 
 ภาษีมลูค่าเพิ�ม �% และ ภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% 
 ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัที�ไมร่ะบุไวใ้นรายการ  



 

 

 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ�น/คนขบัรถ/หัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย �,��� บาทต่อลูกทวัร ์� ท่านต่อทริป
(ชาํระที�สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอื�น ที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าทาํวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
 ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรบัขึ� นราคา 

เงื�อนไขการจองทวัร ์
 รายการทวัรนี์�ขอสงวนสิทธิ�ในการ  
 ชาํระค่ามดัจาํท่านละ �,��� บาท ภายใน � วันหลังจากไดท้าํการจอง  
 ค่าทัวรส่์วนที� เหลือภายใน �� วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั�นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย

อตัโนมตั ิ 
 หมายเหตุ ถา้ทาํการจองก่อนการเดินทาง �� วัน สงวนสิทธิ�ชาํระค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน ภายใน � วัน

หลงัจากไดท้าํการจอง 
กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ� นจริง ณ วนันั�น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่า
ตั �วเครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั�งหมดในทุกกรณี 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื�อง ยื�น

เอกสารไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั�ง ทั�งนี�  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การดาํเนินการ ซึ�งไม่สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั�งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ� นอยู่กบัการพิจารณา
และตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื�นๆ เป็นสาํคญั 

หมายเหต ุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์และ
เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เนื�องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไมคื่นเงินในทุกกรณี  

 เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั�งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆ 

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั�งนี� ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพมา่ 



 

 

 สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ที�ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื�องเอกสาร (VISA) 
หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที� ด่านตรวจคนเขา้เมืองของ
ประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาํหรบั จาํนวนผูเ้ดินทาง �� ท่านขึ� นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จาํนวนผูเ้ดินทาง 
��-�� ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ�น 
ที�พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรบัที�สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที�ประเทศ
พม่าเป็นอยา่งดี แตถ่า้ต ํ �ากว่า �� ท่าน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั�น 

 


