
 

 

 

รหัสทัวร JWL2000576 
ทัวรพมายางกุง – เมืองสิเรียม - บูชาเทพทันใจ 2 องค  
3 วัน 2 คืน (SL) 
ขอพรเทพทันใจถึง 2 องค เกาแกที่สุด, ศักดิส์ิทธิ์ที่สุด 
ชอปปم�งสุดเพลินที่ตลาดสก็อต เทพกระซิบ-พระมหาเจดียชเวดากอง  
พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจ-ีตลาดสก็อต-วดับารม-ีชางเผือก 

Buffet Shabu Shabu ไมอ้ัน!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            !! แจง้เพื�อโปรดทราบ !! 
 

เนื�องดว้ยตั�วเครื�องบนิเป็นการจองแบบตั�วหมูค่ณะ 

ทางระบบของสายการบนิจะสุม่เลขที�นั�ง บรษัิททวัร์

จงึไมส่ามารถระบทุี�นั�งไวก้อ่นลว่งหนา้ได ้ผูเ้ดนิทาง

อาจจะไมไ่ดนั้�งตดิกนั หรอืไมไ่ดอ้ยูใ่นโซนเดยีวกนั 

ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บันโยบายของสายการบนิ เทา่นั�น  

DMK-RGN : SL206 : 17.55-18.45 

RGN-DMK : SL207 : 19.35-21.25 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดการเดินทาง 
วันแรกของการเดินทาง     กรุงเทพฯ-ยางกุง 
14.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศ อาคาร 1ชั้น 3 ประตู 7 เคานเตอรสายการบิน 
THAI LION AIR (SL) เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกใหกับทุกทาน  

17.55 น. บินลัดฟ�า สู กรุงยางกุง ประเทศพมา 
  โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินที่   SL206 
18.45 น.  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่

เรียบรอยแลว(เวลาทองถิน่ที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 
พักที่ MILLENNUIM HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

 วันที่สองของการเดินทาง     ยางกุง-เมืองสิเรียม (เจดียกลางนํ้า)-วัดไจเขา เทพทันใจ (1) 
   โปตาทาวน เทพทันใจ (2)-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียชเวดากอง-บุฟเฟ� ชาบู 

ชาบ ู
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม (Thanlyin) ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ 45 

กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเปน
เมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งแตในสมัย นาย
พลฟลิปเดอบริโต ยี นิโคเต จนมาสิ้นสุดเมื่อปพ.ศ. 
2156 รวมสมัยพระเจาทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ทานจะ
เห็ น เศ ษ ซาก กํ าแพ งส ไต ล  ลู ซิ ต า  เนี ย น บ าโรก
(Lusitanian Baroque ) ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้ายางกุงที่
เชื่อมตอกับแมนํ้าอิระวดี นําทานนั่งเรือ ชม พระเจดีย
เยเลพญา (Kyaik HwawWun Pagoda)พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลาง
นํ้าอายุนับพันป เปนที่สักการะของชาวสิเรียม เกาะนี้ไมวานํ้าจะขึ้นสักเทาไหรก็ไมมีวัน
นํ้าทวมได ที่บริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ นําทานไหวสักการะเพื่อขอพรพระจกบาตร
หรือพระอุปคุปที่เปนที่นับถือของชาวพมาสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัว ขนาด
ใหญนับรอยๆ ตัวที่วายวนเวียนใหเห็นครีบหลังท่ีโผลเหนือผิวนํ้า 

  จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดไจเขา ซึ่งเปนเจดียเกาแกอีกแหงหนึ่งของพมา ถือไดวา
เปนเจดียคูบานคูเมืองของเมืองสิเรียม และยังมี เทพทันใจไจเขา ซึ่งบอกเลยวาองค
นี้คือหัวหนาเทพทันใจในยางกุงอยางแทจริง 

  **จากนั้นนําทานเดินทางกลับยางกุง** 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเดินทางกลับยางกุงนําทานชม เจดียโบ
ตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระ
บรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 
2,000ป กอน ในป 2486เจดียแหงนี้ถูกระเบิด
ของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคํา
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค และพบ
พระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ
พราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบื้องสีสัน



 

 

งดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย ใหทานขอพร นัตโบโบยี
หรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปم�น  

  เทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไม 
โดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก 
จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาทหรือจาด ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวา
เพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึก
กลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแคนี้
ทานก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไว จากนั้นนําทานขามฝم�งไปอีกฟาก หนึ่งของถนน 
เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา“อะมาดอวเมี๊ยะ”ตามตํานานกลาววา นางเปน
ธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่งชาว

พมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หาม
คนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคนี้กันมากเชนกันการบูชาเทพกระซิบ บูชา
ดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม  จากนั้นนําทานชมและนมัสการ พระมหา
เจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศ
พมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของ
เมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมา สถานที่แหงนี้มี ลานอธิฐาน         จุดที่บุเรง
นองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองค
เจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค
เจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องคหากใครเกิดวันไหนก็ให
ไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต พระเจดียนี้ไดรับการบูรณะและ
ตอเติมโดยกษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดนํ้าหนักยี่สิบ



 

 

สามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและ
เครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองคบนยอดประดับดวยเพชร
พลอยและอัญมณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณ
เจดียจะไดชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรง
ปราสาทซอนเปนชั้นๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเปนสวนหนึ่งของ
พุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญที่อังกฤษ
พยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมนํ้ายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลัง
ชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิมไดจึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาว
พมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธิ์ใหตีระฆัง 3ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการ 
ชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกัน
ออกไปเชนสีเหลือง, สีนํ้าเงิน, สีสม, สีแดงเปนตน นําทานรวมบูชา แมยักษ ที่เชื่อกัน
วาการบูชาทานจะชวยในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยูในชองแคบ
เขาไดทีละคน และพระสุริยันจันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศูกร เสาร 
สัตวประจําวัน
เกิด 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

กําลังเทวดา 6 15 8 17 12 19 21 10 
 

หมายเหตุ : สําหรับผูท่ีไมทราบวันเกิดของตัวเองจะยึด พระเกต ุซึ่งมีกําลัง 9 เปนเทวดาประจําวัน
เกิด 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! Buffet ชาบูชาบ ูไมอั้น 
  พักที่ MILLENNUIM HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเทา 
 

คาถาบชูา  พระมหาเจดยีช์เวดากอง 
ตั �ง นโม 3 จบ 

 

ธัมภทูเีป วะระฐาเน สงิคตุตะเร มะโนรัมเม สตัตะระนะ ปะฐะมัง กะกสุนัธัง สวุณัณะฑัณธัง ธาตโุย ฐัสสะต ิ

ทตุยิัง โคนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตโุย ฐัสสะต ิตะตงิ กตัสปัปัง พทุธะจวีะรัง ธาตโุย ฐัสสะต ิ

จะตตุะถัง โคตะมะ อัฏฐเกสะ ธาตโุย ฐัสสะต ิปัญจะมัง อรยิะเมตเตยโย อนาคะโต อตุตะมังธาตโุยฯ 



 

 

วันที่สาม พระนอนตาหวาน-วดังาทัตจ-ีตลาดสก็อต-วัดบารมี-ชางเผือก-สนามบินดอน
เมือง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระ

นอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเปนพระที่มี
ความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ วัด
งาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda วัดนี้มีพระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึก
หาขั้น ทรงเครื่องกษัตริย  เปนพระที่สวยแปลกดูอลังการ จากนั้นนําทานชอปปم�ง 
ตลาดสก็อต ซึ่งเปนตลาดที่ใหญที่สุดของพมา มีสินคาของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญ
มณี ทับทิม ไพลิน หยก ไขมุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝมือ เชน ผาปูโตะ ผาโสรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดบารมี ใหสักการะพระเกศาของ
พระพุทธเจา ท่ีเชื่อวายังมีชีวิตอยูจริง ดวยองคพระเกศาธาตุ นี้
เม่ือนํามาวางบนมือ จะสามารถเคลื่อนไหวไดอีกทั้งวัดนี้ยังได
ชื่อวาเปนที่เก็บองคพระบรมสารีริกธาตุไวมากที่สุดดวยไมวา
จะเปนของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองคพระอรหันต
ตาง ๆ พรอมรับพระธาตุเพื่อนํากลับไปบูชาเพื่อความเปนสิริมงคลฟรี!! นําทานสู 
ปางชางเผือก (Royal White Elephant Garden) ซึ่งเปนสถานที่เลี้ยงดูชางจะมี
ชางเผือก ซึ่งถือวาเปนสัตวมงคลและแสดงถึงบุญบารมีของผูครองนครนั้นๆ และชาง
เปนสัตวคูบานคูเมืองของชาวไทยและชาวพมา ที่หาชมไดยากในปจจุบันนี้ โดยปาง
ชางเผือกแหงนี้มีชางเผือกอยู 3 ชาง ตามความเชื่อของคนสมัยกอนเชื่อวา ขนหางของ
ชางเผือกถือวาเปนเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่ง ที่สามารถป�องกันคุณไสย เสนียดจัญไร 



 

 

แกผูที่ครอบครองได จึงนิยมนํามาทําเปนเครื่องประดับ เชน แหวน กําไรขอมือ เพ่ือใส
ไวติดตัว 
สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

17.30 น.  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน มิงกาลาดง เมืองยางกุง 
19.35 น. ออกเดินทางจากกรุงยางกุง โดยสายบิน Thai Lion Air ดวยเท่ียวบินที ่SL207 
21.25 น.  คณะเดินทางกลับถงึสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและดวยความประทับใจ 

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

รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม โดยอยูใน
ดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชนของ

ทานเปนสําคัญ  
และขึน้อยูกับสภาพการณปจจุบัน 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ ** 

**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศก และหัวหนาทัวร 
ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน** 

กําหนดการเดินทาง จํานวน 
ราคาตอทาน (ไม

มีราคาเด็ก) 
คาพักเดี่ยว 

8 – 10 FEB 2020 34+1 10,999. - 3,500. - 

15 – 17 FEB 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

22 – 24 FEB 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

7 – 9 MAR 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

14 – 16 MAR 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

21 – 23 MAR 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

4 – 6 APR 2020 34+1 10,999. - 3,500. - 

11 – 13 APR 2020 34+1 11,999. - 3,500. - 

18 – 20 APR 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

2 – 4 MAY 2020 34+1 10,999. - 3,500. - 

9 – 11 MAY 2020 34+1 9,999. - 3,500. - 

23 – 25 MAY 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 



 

 

30 MAY – 1 JUN 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

6 – 8 JUN 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

20 – 22 JUN 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

27 – 29 JUN 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

ราคาเด็กทารก 
(แรกเกิด – 1 ป 11 เดือน) 

3,500. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรานี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Thai 

Lion Air 
 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 นํ้าหนักกระเป�าโหลดใตเครื่องบนิ 20 Kg.  ถือขึ้นเครื่อง 7 Kg. 
 คารถโคชปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ 
 คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเครื่องดืม่ท่ีระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสยีชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 

 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงื�อนไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพื�อประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขแลว้และไมส่ามารถ เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะ
อื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรม 

อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตุสดุวสิัยต่างๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 



 

 

6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุตํ่ากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของ
จํานวนเงินเอาประกันภัย ท้ังนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุ
สูงกวา 85 ป ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดย
แพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทานั้น**) 

อัตรานี้ไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 คาอาหารและเครื่องดืม่ท่ีไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 
 คาบรกิารและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ 
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, รานอาหาร, 1,500 บาท / ลูกคา 

1 ทาน (ชําระที่สนามบินกอนเดินทาง) หัวหนาทัวรจากเมืองไทยแลวแตทานจะมอบใหไมได
บังคับ 

 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอื่น ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรต

ตางชาต ิ
 คาอาหารและเครือ่งดืม่ท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
 คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาชําระเงินเต็มจํานวนพรอมกับ

เตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว (เนื่องจากเปน
โปรแกรมโปรโมชั่น) 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดนิทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดแูลคณะทัวรทั้งหมด 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสยัจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตาง ๆ 



 

 

 เนื่องจากรายการทัวรนีเ้ปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใด ๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
เงินในทุกกรณ ี

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถอื
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง
ประเทศไทยและพมา 

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

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง กอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 10 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

 เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟนได อันเนื่องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใด ๆ  ในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได 

เนื่องจากคาบริการที่เวียดนามเปนแบบเหมาจาย 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใด ๆ  ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การ
จลาจลตาง ๆ  เปนตน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผล
ใด ๆ  ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
ขอสงวนสิทธิ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึน้ไป ออกเดินทางไดแนนอน  
ถาจํานวนผูเดินทางตํา่กวา 10 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจาก
เมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับที่
สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปนอยางดี 
และอาจจะเปลี่ยนเปนรถคันที่เล็กลง 
แตถาตํ่ากวา 8 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น  
แตจะแจงใหทราบกอนลวงหนา 5 วนั 
ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 
 



 

 

สําคัญที่สุด!! 
หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมหีนาที่

เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ

ชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาดทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 


