
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

 สกัการะ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตอิุนทรแ์ขวน , เจดียช์เวดากอง , พระธาตมุุเตา 



 

 

 ขอพร นัตโบโบยี หรือ พรเทพทนัใจ และ อะมาดอวเ์มียะ หรือ เทพกระซิบ” 

 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว ณ เมืองยา่งกุง้ / พกับนพระธาตอิุนทรแ์ขวน 1 คืน 

 พิเศษ นัง่กระเชา้ไฟฟ้า ข้ึนสู่พระธาตอิุนทรแ์ขวน / อิสระชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต 

 อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ต ์2 ม้ือ  , สุดพิเศษกบั กุง้เผา ท่านละ 1 ตวั มี 2 ม้ือ 

 ฟรีแมส , การด์แอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด และ Wi-Fi on Bus  
 

กรณีลกูคา้มีซ้ือตัว๋ภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิรม์ตารางการบินกบัทางเจา้หนา้ท่ีอีกครั้ง 

กาํหนดการเดินทาง: กรกฎาคม - ตุลาคม 2565 

วนัแรก   ดอนเมือง - ยา่งกุง้ - หงสาวดี - พระธาตมุุเตา - พระราชวงับุเรงนอง – วดัไจค๊ะวาย -  พระธาตุ

อินทรแ์ขวน   

04.00 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคานเ์ตอร ์ สายการบิน NOK 

AIR โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

06.30 น.     นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่า โดยเที่ยวบินที่  DD900 

07.15น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุง้ ประเทศพม่า นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (เวลา

ทอ้งถ่ินที่พม่าจะชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค

(BAGO) เมืองพะโคน้ันเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงย่างกุง้ ในอดีตน้ันพะโคเคย

เป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรมอญมาก่อนตั้งแต่ยุคกษัตริยบ์ินยาอู  เม่ือประมาณ พ.ศ. 1908 จนกระทัง่

เมืองหลวงของมอญแห่งน้ีเร่ิมหมดความสําคัญลงหลังจากยา้ยเมืองหลวงไปอยู่ท่ีอังวะ เม่ือปี พ.ศ. 2178 

หงสาวดี หรือ พะโค หรืออ่านออกเสียงตามสําเนียงพม่าว่า หานตาวดี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมงจากเมืองย่างกุ้ง) จากน้ันนําท่านไปสัการะ 

พระธาตุมุเตา หรือเจดียช์เวมอดอว ์เป็น 1 ใน 5 

มหาเจดีย์สําคัญของประเทศพม่า โดยถือเป็นเจดีย์

คู่บ้านคู่เมืองของหงสาวดี หรือเมืองพะโค มีความ

เก่าแก่ยาวนานกว่า 1,000 ปี และเชื่อกนัว่าภายในตัว

เจดียเ์ป็นท่ีประดิษฐานของพระบรมสารริกธาตุในส่วน

ของพระเกศาและพระทนต์  ตั้ งอยู่ ในเมืองพะโค 

ประเทศพม่า จากน้ันนําท่านไปเยี่ยมชม พระราชวัง

บุเรงนอง พระเจา้บุเรงนองเป็นผูส้รา้งเมืองหงสาวดี

ใหเ้จริญรุ่งเรือง โดยพระองค์ไดส้รา้งพระราชวังบุเรง

นองข้ึนในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใชเ้ป็นศูนยก์ลางทางการ

ปกครองและใช้ออกว่าราชการ พระราชวังท่ี เคย

สวยงามกับถูกท้ิงรา้ง เพราะเม่ือมาถึงยุคสมยัพระเจา้

นันทบุเรง พระราชวงับุเรงนองก็ถูกทําลายดว้ยฝีมือ

ของพวกยะไข่กับตองอู ใน ปี พ.ศ. 2142 จึงทําให้



 

 

พระราชวงัแห่งน้ีรกรา้งลงเป็นเวลาร่วม 3 ศตวรรษเลยทีเดียว จากน้ันนําท่านไปใส่บาตรท่ี วดัไจค้ะวาย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ กุง้เผาคนละ 1 ตวั (1) 

  จากน้ันนําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตา

เลียว เป็นปูชนียสถานศกัด์ิสิทธ์ิอนัดับสองของเมือง

หงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และเป็นพระ

พุทธไสยาสน์ท่ีมีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต 

สร้างโดยพระเจา้เมงกะติปะ พ.ศ.1537 ในสมัย

มอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวาง

พระบาทเหล่ือมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์

ของไทยท่ีนิยมวางพระบ  าทเสมอกัน เล่าขานว่า

เป็นพระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ในคืนก่อน

เสด็จดับขันธป รินิพพาน ด้านหลังพระองค์ มี

ภาพวาดเล่าขานตํานานว่า มีพระราชาองค์หน่ึงไม่

ศรัทธาพุทธศาสนา ทรงลุ่มหลงบูชายักษ์ตนหน่ึง

ขนาดป้ันรูปไวก้ราบไหว ้วันหน่ึงขณะท่ีพระราชา

เสด็จประพาสป่าพรอ้มพระโอรส และพระโอรสไป

พบสาวบา้นกาํลงัอาบน้ําอยูใ่นลาํธารก็เกิดความหลงรกั ถึงกบัพากลบัเขา้วงั แต่สาวเจา้อนัเชิญพระพุทธรูป

ไปบูชาในวงัดว้ย ทาํใหพ้ระราชากร้ิวมาก ถึงขั้นสัง่ใหท้หารจบัพระโอรสและคนรกัมดัรวมกนัเพื่อจะประหาร 

แต่ชาวบา้นไดต้ั้งจิตอธิษฐานว่าถา้พระพุทธเจา้มีจริงก็ขอใหน้างแคลว้คลาด ปรากฏว่าเชือกขาดโดยพลนั 

ขณะท่ีรูปป้ันยกัษ์แตกกระจาย พระราชาถึงกับทรงหนักลบัมานับถือพุทธศาสนา และขอไถ่บาปดว้ยการ

สรา้งพะพุทธไสยาสน์เป็นเคร่ืองเตือนสติ จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ ค้ิมปูนแคม้ป์ ซึ่งเป็นจุดสําหรบัทํา

การเปล่ียนเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพื่อใชข้ึ้นบนพระธาตุอินแขวน นําท่านเปล่ียนไปเป็น นัง่กระเชา้ไฟฟ้า ข้ึน

สู่พระธาตอิุนทรแ์ขวน จะใชเ้วลาประมาณ 10 นาที ใหท้่านไดช้มวิวทิวทศันอี์กแบบของการข้ึนพระ

ธาตุอินแขวน (หมายเหตุ ในกรณีที่กระเชา้ปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถข้ึนได ้ทางบริษัทฯจะ

เปล่ียนไปเป็นข้ึนรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณี) นําท่านเดินทางบนพระธาตุอินทร์

แขวน บนยอดเขาพวงลวง อยู่เหนือระดับน้ําทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเด่นของ พระธาตุอินทรแ์ขวน คือ 

เป็น หินสีทอง ขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร รูปร่างไม่ไดผิ้ดแปลกจากหินทัว่ไป แต่อศัจรรยใ์จตรงฐานท่ีตั้ง อยู่

บนหน้าผาสูงชนัอยา่งหม่ินเหม่ ทา้ทายแรงดึงดูดของโลก ทาํท่าเหมือนจะหล่น แต่แทจ้ริงแลว้ไม่ไหวเอนสกั

นิด ช่างเหลือเชื่อ ถือเป็นการวางน้ําหนักท่ีสมดุล โดยมีธรรมชาติเป็นผูส้รา้งสรรคพุทธตํานานเล่าว่า ฤๅษี

ติสสะ เป็นผู ้หน่ึงท่ีได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจา้ ท่ีทรงมอบใหไ้วเ้ป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ให้

ประชาชนสกัการะ เม่ือครั้งมาแสดงธรรมเทศนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ผูท่ี้ไดร้บัมอบพระเกศาต่างก็นําไป

บรรจุในสถูปเจดีย์ แต่ฤๅษีติสสะกลับซ่อนไวใ้นมวยผม เม่ือเวลาล่วงเลย ถึงคราวท่ีฤๅษีติสสะจะตอ้งละ

สงัขาร  จึงตั้งใจไวว้่าจะนําพระเกศาไปบรรจุไวใ้นกอ้นหนิท่ีมีรูปร่างคลา้ย “ศีรษะของเขา” ทา้วสกักเทวราช 

(พระอินทร)์ จึงช่วยแสวงหากอ้นหินดงักล่าวจากใตม้หาสมุทร และนํามาวางไวบ้นภูเขาหิน 



 

 

 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตห์อ้งอาหารที่พกั 

  ท่ีพกั  KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัสอง   พระธาตุอินทรแ์ขวน – วัดเจดียไ์จปุ่๊น – ย่างกุง้ – ตลาดสกอ๊ต - เจดียโ์บตะทาวน ์-เทพทนัใจ  

  เทพกระซิบ– เจดียช์เวดากอง 

เชา้ตรู่  ใหท้่านไดอิ้สระตามอธัยาศยั สาํหรบัผูท้ี่ตอ้งการใส่บาตรบนพระธาตอิุนแขวนโดยจะมีรา้นคา้จาํหน่าย

ราคาอาหารเริ่มตน้ชุดละ 3,000-10,000 จา๊ด สาํหรบัดอกไมธู้ปเทียนเริ่มตน้ชุดละ 2,000 จา๊ด  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่ โรงแรม (2) 

  ไดเ้วลาอันเหมาะสม นําท่านเดินทางลงจากพระ

ธาตุอินแขวนโดยจะใชร้ถรถบรรทุกหกลอ้เพ่ือมาที่ 

คิมปูนแคม้ป์ จากน้ันนําท่านชม วดัเจดียไ์จปุ่๊น หรือ 

พระเจดีย์ไจปุ่น(Kyaikpun Pagoda) น้ันมีอายุราว 

500 กวา่ปี เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัขนาดใหญ่ 4 

องคห์นัพระพกัตรไ์ปทุกทิศทาง เหตุผลท่ีตอ้งสรา้งหนั

ไปทุกทิศน้ันก็  เพราะแทนความหมายถึงพระพุทธเจา้

ทั้งสี่พระองคใ์นภทัรกปันัน่เองครบั  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ 

กุง้เผาคนละ 1 ตวั (3) 

  จากน้ันนําท่านไปชอ้ปป้ิง ตลาดสก๊อต หรือเรียกอีก

อย่างว่า ตลาดโบ-ยก อองซาน เป็นตลาดสําคัญของ

เมืองย่างกุ ้ง โดยของข้ึนชื่อท่ีตลาดแห่งน้ีคือ “หยก

พม่า” ซึ่งไดร้ับความนิยมจากนักท่องเท่ียวเป็นอย่าง

มาก นอกจากน้ียงัถือเป็นตลาดท่ีมีสินคา้หลากหลาย

ชนิดให้เลือกซื้ อ ทั้งขา้วของเคร่ืองใช ้ของฝากของท่ี



 

 

ระลึก เสื้ อผา้ ไปจนถึงอาหาร ตั้งอยูใ่นเมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่า จากน้ันนําท่านไป เจดียโ์บตะทาวน ์โบตะ

ทาวน์แปลว่า นายทหาร 1000 นาย เพราะว่าในอดีตพื้ นท่ีแห่งน้ี เป็นพื้ นท่ีโล่ง และเป็นจุดสาํหรับการข้ึน

หรือลงเรือสาํหรับผูท่ี้มาคา้ขายในเมืองย่างกุง้ วนันึงมีพ่อคา้สองพี่น้องชาวเมียนมารไ์ดพ้บพระพุทธเจา้ท่ี

อินเดีย และไดข้องสาํคญักลบัมายงับา้นเกิด น้ันก็คือ "พระเกศาธาตุ" กษัตริยท์ราบข่าวว่าสองพี่น้องกาํลัง

จะกลับมา เลยไดท้ําพิธีสรา้งเจดียน้ี์ข้ึนมา และใหมี้นายทหาร 1000 นาย ไปเตรียมรอตอ้นรบัและไดนํ้า

พระเกศาบรรจุในเจดีย ์และตั้งชื่อเจดียน้ี์ว่า เจดีย์โบตะทาวน์ ใหท้่านไดข้อพร นัตโบโบยี หรือ พรเทพ

ทนัใจ และ อะมาดอวเ์มียะ หรือ เทพกระซิบ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านสักการะ พระมหาธาตุเจดียช์เวดา

กอง เป็นเจดีย์ท่ีอยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า เป็น

เจดีย์ท่ีมีความโดดเด่นมากในย่างกุง้ซึ่งความหมาย

ของชื่อเจดียน้ี์ คาํว่า ชเว แปลวา่ "ทองคาํ" เเละ ชเวดา

กอง เเปลว่า "เจดียท์องแห่งเมืองดากอง" เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวอนัดับเเรกในการเดินทางไปพม่า คือตอ้งไป

เยี่ยมชมสักการะเจดียช์เวดากอง โดยเจดียน้ี์ถูกสรา้ง

มาเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปี ชาวพม่าเชื่อว่า เป็น

สถานท่ีบรรจุพระเกศาธาตุจํานวน 8 เสน้ ของพระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ และเคร่ืองอฐับริขาร ของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ในอดีตอีก 3 พระองค ์

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ต ์HOT POT (Myanmar Shabushi) (4) 

  ท่ีพกั  ZEALAX HOTEL ระดบั 5 ดาว 

วนัสาม    ยา่งกุง้ - สนามบิน - ดอนเมือง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่ โรงแรม (5) 

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทาง สู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติยา่งกุง้ เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

08.05 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD901 

09.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 
รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  



 

 

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นสาํคญั** 

อตัราค่าบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท 

 

 

วนัที่เดินทาง 
หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่าน 
เด็กมีเตียงพกั 3 ท่าน 

พกัเด่ียว 

กรกฎาคม 2565 

วนัท่ี 1-3 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.- 

วนัท่ี 8-10 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.- 

วนัท่ี 15-17 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.- 

วนัท่ี 22-24 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.- 

วนัท่ี 29-31 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.- 

สิงหาคม 2565 

วนัท่ี 5-7 สิงหาคม 2565 16,899.- 3,000.- 

วนัท่ี 12-14 สิงหาคม 2565 17,899.- 3,000.- 

วนัท่ี 19-21 สิงหาคม 2565 16,899.- 3,000.- 

วนัท่ี 26-28 สิงหาคม 2565 16,899.- 3,000.- 

กนัยายน 2565 

วนัท่ี 2-4 กนัยายน 2565 16,899.- 3,000.- 

วนัท่ี 9-11 กนัยายน 2565 16,899.- 3,000.- 

วนัท่ี 16-18 กนัยายน 2565 16,899.- 3,000.- 

วนัท่ี 30 กนัยายน–2 ตลุาคม 65 16,899.- 3,000.- 

ตลุาคม 2565 

วนัท่ี 7-10 ตลุาคม 2565 16,899.- 3,000.- 

วนัท่ี 14-16 ตลุาคม 2565 16,899.- 3,000.- 

วนัท่ี 21-23 ตลุาคม 2565 17,899.- 3,000.- 



 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร 

 ค่าสมัภาระน้ําหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2  

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ํามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ 

 ค่ารถรบั-ส่งนําเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 หวัหน้าทวัรท่ี์ชาํนาญเสน้ทางนําท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าวีซ่าประเทศเมียนมาเป็นแบบ E-VISA  ใชเ้วลาในย่ืน 4-7 วนัก่อนการเดินทาง 

• รายละเอียดของวีซ่าอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศของประเทศเมียนมา • 

 ค่าตรวจ ATK เม่ือเดินทางถึงประเทศพม่า 

 ค่าประกนั Myanmar Insurance รวมแค่ อายุ 1-60 ปี เท่านั้น ถา้อายุเกิน 60 ปี มีค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมดงัน้ี 

- อายุ 61-75 ปี มีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 1,000 บาท / ท่าน 

- อายุ 75 ปี ข้ึนไป มีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 1,800 บาท / ท่าน  
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ข้ึนอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนั Myanmar Insurance ถา้อายุเกิน 60 ปี มีค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมดงัน้ี 

- อายุ 61-75 ปี มีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 1,000 บาท / ท่าน 

- อายุ 75 ปี ข้ึนไป มีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 1,800 บาท / ท่าน  
 

เงื่อนไขในการจอง 

• ชาํระมดัจาํในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือสาํเนา) ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมดอยา่งน้อย 

25 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวรท์ั้ง

เต็มจาํนวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น 

 



 

 

เอกสารที่ใชใ้นการทาํ E-VISA ท่องเที่ยวของประเทศพม่า ใชเ้วลาประมาณ 4-7 วนั ก่อนเดินทาง 

 ตอ้งสแกนหน้าพาสปอรต์สีท่ีชดัเจนเท่าน้ัน และวนัหมดอายุของหนังสือเดินทางตอ้งมีเหลือมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด(4.6ซม. x 3.8ซม.) ไม่เกิน 3 เดือน พื้ นหลงัสีขาวเท่าน้ัน 1 รูป หน้าตรง  

 เอกสารการฉีดวคัซีนครบโดส 2 เข็ม ข้ึนไป (e-vaccine) 

 เอกสารประกนัการเดินทางจากบริษัทประกนัของประเทศเมียนมา (รวมในค่าทวัรแ์ลว้) 

การพิจารณา E-VISA ข้ึนอยูก่บัทางสถานทูตประเทศพม่า ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่าน

การพิจารณาจากประเทศเมียนมาทางบริษัทฯจาํเป็นจะตอ้งยึดเงิน 3,600 บาท 
หมายเหต ุ 

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้ 15 ท่านข้ึน จะมีหวัหน้าทวัรต์ลอดการเดินทาง 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ์ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ ์หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยึดเงินมดัจาํ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 10 วนั  เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การ

ยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

พิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดมี้การการันตีมดัจาํ หรือ ซื้ อขายแบบมีเง่ือนไขกับ

สายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลาํ), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพิ่มเขา้มา

ช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ 

หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจาก

ไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบริษทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 



 

 

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเล่ือนวนั

เดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได ้


