วันแรก

ดอนเมือง • ย่างกุ้ง • หงสา • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระนอนชเวตาเลียว • พระธาตุอินแขวน

 (-/กลางวัน/เย็น)
04.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการ
บินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย เทีย
่ วบินที่ DD900

07.15 น.

เดิ น ทางถึ ง สนามบิน มิงกาลาดง กรุ ง ย่ างกุ้ ง ประเทศพม่า ผ่า นพิธีก ารตรวจคนเข้า เมือ งเป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่ าประเทศไทย 30 นาที ) จากนั้ น เปลี่ ยนเป็ นรถบั สปรับ
อากาศเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค(BAGO) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของ
เมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 80 กิ โลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง

จากนั้น

นาชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรู ปปางประทั บนั่งโดยรอบทั้ง
4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทาง
ทิศเหนือ กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก)เล่ากันว่า
สร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่ างให้ สัตย์สาบานว่ าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ช่ัว
ชีวิต

เทีย
่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว **

จากนั้น

น าท่ า น นมั ส การพระพุ ท ธไสยาสน์ ช เวตาเลี ย ว (ShewThalyang Buddha)กราบนมั ส การ
พระพุทธรู ปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524ซึ่งเป็นที่เคารพนับ

ถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่ งดงามที่ สุดของพม่าองค์ พระยาว 55 เมตร สูง 16
เมตร

นาท่าน

เดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง) ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ซ่ึงเป็น
จุดสาหรับทาการเปลี่ยนเป็น รถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจาเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้น
พระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง

จากนั้น

นาท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ
่ ัก Kyaikhto, Yoyolae , Golden Rock Hotel
หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนได้แค่ครั้งเดียวค่ะ

นาท่านชม

เจดีย์ไจ้ทโี ยหรือพระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่า

บริการอาหารค่า

ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่

พระเจดีย์ ประตูเหล็กที่จะเปิดถึงเวลา 21.00 น. ควรเตรียมเสื้อกั นหนาวหรือกั นลมหรือผ้าห่ม
ผ้าพันคอเบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นทีน
่ ้ันมีความเย็นมาก

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สร้างเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักท่องเทีย
่ วทีข
่ ึ้นไปกราบ
นมัสการพระธาตุอินแขวน โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจากัด แต่ได้เรื่องความสะดวก
จากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็นห้องพัดลม เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม่สามารถเลือกหรือรี
เควสโรงแรมได้
วันทีส
่ อง

พระธาตุอินแขวน • หงสาวดี • พระราชวังบุเรงนอง • ย่างกุ้ง • พระธาตุมุเตา • พระมหา
เจดีย์ชเวดากอง

เช้า
05.00 น.

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวั สดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย สาหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้
ไม่ได้บังคับนะคะ สาหรับอาหารทีจ
่ ะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีรา้ นค้าจาหน่ายราคาอาหาร
เริม
่ ต้นชุดละ 3,000-10,000 จ๊าตดอกไม้ธูปเทียนเริม
่ ต้นชุดละ 2,000 จ๊าต ทาบุญตามอัธยาศัย

06.30น.

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น.

เดินทางกลับ เปลี่ยนนั่ งรถบรรทุ กหกล้ อถึ งคิ มปู นแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่
กรุงหงสาวดี

จากนั้น

น าท่ า นชม พระราชวั ง บุ เ รงนอง
และ บั ล ลั ง ก์ ผึ้ ง (KanbawzaThardi
Palace) ซึ่ ง เ พิ่ ง เ ริ่ ม ขุ ด ค้ น แ ล ะ
บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ เ มื่ อปี พ.ศ.2533
จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่
ท าให้ สั น นิ ษ ฐานได้ ว่ า โบราณสถาน
แห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรง
นอง ท่ า นผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ค าสรรเสริ ญ ว่ า
เป็น ผู้ชนะสิบทิ ศ และเป็นที่ ประทั บของพระนางสุพรรณกั ลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุ งศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ ปัจจุ บัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือ
เพียงแต่ ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจาลองพระราชวังและตาหนักต่ างๆ ขึ้นมาใหม่
โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร

จากนั้น

นาท่านเข้าชมพระธาตุที่ต้ังอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่ าแก่ คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5
มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ

เทีย
่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

นาท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)

จากนั้น

นาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก PARK ROYALYANGON HOTEL 5 ดาว

19.00น.

 บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม เต็มอิ่มกับเมนูสุดพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติซฟ
ี ู๊ด

อาหารทะเลสดเติมไม่อ้ันเชิญท่านอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติไม่จากัดเวลาและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส
่ าม

ย่างกุ้ง • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์เอ่งต่อหย่า • พระนอนตาหวาน
พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์ไจ๊กะส่าน • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินดอนเมือง

 (เช้า/กลางวัน/-)
เช้า
จากนั้น

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม เจดีย์โบตะทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป
ได้นามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึง
พบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรู ปทองเงินสาริด
700 องค์ ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสาหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์
พระเจดีย์

จากนั้น

นาท่านสักการะ พระเทพทันใจและเทพกระซิบ

นาท่าน

สั ก การะเจดี ย์ เ อ่ ง ต่ อ หย่ า (Eain Taw Yar Pagoda)
สร้างโดยกษั ตริย์ กงบาว ผู้มีช่ ือเสียงและอานาจในยุ ค
กงบาว ท่านมีความศรัทธามาก โดยสร้างมากกว่า 170
ตามประวัติแล้วคนพม่ามีความเชื่อว่าสถานที่ พื้นที่ ถ้า
คู่ควรกั บคนไหน คนนั้นซึ้ งจะได้ เป็ นเจ้ า ของเลยมาขอ
เรื่องบ้าน ที่ดิน ที่จะคู่ควรกับตนเอง และในบริเวณพระ
ธาตุ จ ะมี เทพ ที่ ดูแ ลปกป้ องรัก ษาสถานที่ ด้วย ให้ ท่ าน
ประทานที่ อยู่อาศัยที่ คู่ควรกับตนขอในเรื่องที่ อยู่ ที่ ดิน
อสังหาริมทรัพย์

เทีย
่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *บุฟเฟต์ HOTPOT**

จากนั้น

สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานพระพุทธรูป
นอนที่ มีความ ยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่งเป็นพระที่ มีความพระที่ มีความสวยที่ สุดมีขนตาที่ งดงาม
พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

จากนั้น

สักการะ พระพุทธรู ปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่ สูงเท่ าตึ ก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรู ปปาง
มารวิชัยที่ แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษั ตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบ
ด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่ างๆจาลองแบบมาจากพระพุท ธรู ป
ทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง

จากนั้น

น า ท่ า น สั ก ก า ร ะ เ จ ดี ย์ ไ จ๊ ก ะ ส่ า น
(Kyaikkasan Pagoda) ตั้ งอยู่ เ มื อ ง
ย่า งกุ้ ง สร้า งขึ้น เมื่อ พุท ธศัก ราช 218
ตามประวั ติ แ ล้ ว คนพม่า เลยมีความ
เชื่ อว่ า ถ้ า มี ค ดี ต่ า งๆ ที่ ต้ อ งประสพ
ส่ ว นมากจะมาขอจากเทพไจ๊ ก ะส่า น
เพื่ อความยุ ติ ธ รรมและชนะคดี แ ล้ ว
กับยักษ์สองพี่น้องให้มาดูแล และอย่า
ให้สิ่งไม่ดีต่างๆ เข้ามาขวางในการยุติธรรมของคดี ชาวพม่านิยมมาไหว้ สักการะขอพรในเรื่อ งคดี
ความต่างๆ

ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง
21.15 น.

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินนกแอร์(DD) เที่ยวบินที่ DD909

23.10 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
จานวนต่อ

ผู้ใหญ่

เด็กไม่มเี ตียง

พักเดีย
่ ว

24+1

12,999

11,999

2,000

27 พ.ย.65

24+1

13,999

12,999

2,000

02 ธ.ค.65

04 ธ.ค.65

24+1

14,999

13,999

2,000

09 ธ.ค.65

11 ธ.ค.65

24+1

14,999

13,999

2,000

23 ธ.ค.65

25 ธ.ค.65

24+1

13,999

12,999

2,000

25 ธ.ค.65

27 ธ.ค.65

24+1

13,999

12,999

2,000

28 ธ.ค.65

30 ธ.ค.65

24+1

14,999

13,999

2,000

30 ธ.ค.65

01 ม.ค.65

24+1

15,999

14,999

2,000

01 ม.ค.66

03 ม.ค.66

24+1

14,999

13,999

2,000

06 ม.ค.66

08 ม.ค.66

24+1

11,999

11,999

2,000

13 ม.ค.66

15 ม.ค.66

24+1

13,999

12,999

2,000

20 ม.ค.66

22 ม.ค.66

24+1

13,999

12,999

2,000

03 ก.พ.66

05 ก.พ.66

24+1

12,999

11,999

2,000

วันเดินทาง

วันเดินทางกลับ

18 พ.ย.65

20 พ.ย.65

25 พ.ย.65

กรุป
๊

10 ก.พ.66

12 ก.พ.66

24+1

12,999

11,999

2,000

17 ก.พ.66

19 ก.พ.66

24+1

13,999

12,999

2,000

24 ก.พ.66

26 ก.พ.66

24+1

13,999

12,999

2,000

03 มี.ค.66

05 มี.ค.66

24+1

14,999

13,999

2,000

10 มี.ค.66

12 มี.ค.66

24+1

13,999

12,999

2,000

17 มี.ค.66

19 มี.ค.66

24+1

13,999

12,999

2,000

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท
อัตรานีร้ วมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลีย
่ นหน้างานโดยคานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสาคัญ**
อัตราค่าบริการรวม
 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ สายการบิน นกแอร์ (DD)
เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 ที่ พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงิ นพัก ห้ อ ง
เดี่ยว)
 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry
7 กก.ต่อ 1 ใบ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทย
 ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเ์ ก็บเพิม
่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกั นการเดินทาง ค่าประกั นอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบ
ั
อุ บั ติ เ หตุ ร ะหว่ า งการเดิ น ทาง ไม่ คุ้ ม ครองถึ ง การสู ญ เสี ย ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นตั ว และไม่ คุ้ ม ครองโรค
ประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
× ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
× ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั เพิม
่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุ บัติภัยทางธรรมชาติ ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
× หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เมียนมามีการปรับเปลี่ยนข้อกาหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/
หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิม
่ เติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
× ค่าตรวจ ATK ทีม
่ ใี บรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษก่อนการเดินทางราคาไม่เกิน 500 บาท/ท่าน
× ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงประเทศเมียนมา ท่านละ 15,000 จ้าด / หรือ 300 บาท
× ค่าประกันพม่า Myanmar Insurance ราคาจะแตกต่างกัน
- อายุ 1-60 ปี ค่าประกัน ท่านละ 2,000 บาท
- อายุ 61-75 ปี ค่าประกันท่านละ 2,800 บาท
- อายุ 75 ปีขึ้นไป ค่าประกันท่านละ 3,700 บาท
× ค่าทิ ปไกด์ ท้องถิ่ น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทั วร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศ)
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิ ป
ค่ะ)

เงื่อนไขการสารองทีน
่ ่ังและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :



กรุ ณาจองทั วร์ล่วงหน้า ก่ อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่วนที่ เหลือชาระทั นที ก่อ นการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอั ตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ กรุณาชาระก่อนเดินทาง 30 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุป
๊ )


ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วั น จะคืนเงิ นค่ ามัดจาให้ท้ั งหมด
โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง



ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้ งหมดไม่
ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น



ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็ บเงินค่าทั วร์ท้ั งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุป
๊ )


ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ังหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น



ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น



ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆทั้งสิ้น
**ราคา 11,999 เป็นราคาพิเศษไม่รวมกับโปรโมชั่นตัดกรุป
๊ และไม่รวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ**

กรณีเจ็บป่วย :


กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทา
การเลื่อนการเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ั งนี้ ท่านจะต้ องเสียค่ าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง



ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผู้เดิ น ทางจ านวน 15 ท่ า นขึ้น ไป จึ งออกเดิ น ทาง ในกรณีที่ มีผู้เดิ น ทางไม่ถึง 15 ท่ า น ขอสงวนสิ ท ธิ์
เลื่ อ นวั น เดิ น ทาง หรือ ยกเลิ ก การเดิ น ทาง โดยทางบริษั ท จะแจ้ งให้ ท่ า นทราบล่ ว งหน้ า 10 วั น ก่ อ นการ
เดินทาง
 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋ วรถทั วร์, ตั๋ วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่ อ นท าการออกตั๋ ว เนื่ อ งจากสายการบิ น อาจมีก ารปรับ เปลี่ ยนไฟล์ ทบิ น หรือ เวลาบิ น โดยไม่ได้ แ จ้ งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋ วภายในโดยไม่แจ้ งให้ ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้า เงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้ งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ
บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด

ข้อมูลสาคัญสาหรับกรอกประกันเมียนมาออนไลน์
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน **
*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ***
ข้อมูลผู้รบ
ั ผลประโยชน์ในการทาประกันของบริษัทเมียนมา
คานาหน้า : นาย

นาง

นางสาว

เด็กชาย

เด็กหญิง

TITLE:

MRS.

MS.

MSTR.

MISS

MR.

ชื่อ/NAME:……………………………………….…นามสกุล/SURNAME:…………………………………….....วัน/เดือน/ปีเกิด.......................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน .................................................. ความสัมพันธ์..........................................................................................

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :

แต่งงาน/ MARRIED

โสด/ UN MARRIED

หย่าร้าง/DIVORCE

ศาสนา RELIGION : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่/ADDRESS :………………..หมู่ที่…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บ้าน………………………ตาบล/แขวง……………………………….…
อาเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ ……………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์……………………………………....
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS : …………...หมู่ที่……….ตรอก/ซอย…………………หมู่บ้าน………………………ตาบล/แขวง…………………..…
อาเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์……………..เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์……………………………..……….
**กรุ ณาแนบภาพใบฉีดวัคซีนครบโดส มาพร้อมข้อมูลประกั นเมียนมาออนไลน์**

รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิ ดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้าที่
ตรวจคนเข้ า เมื อ ง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ก รมแรงงานทั้ ง จากไทยและต่ า งประเทศซึ่ ง อยู่ น อกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้ งสิ้น หากผู้เดิ นทางประสบเหตุ สภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตั ว ซึ่ ง
ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 ทางบริษั ท ฯจะไม่รับ ผิ ดชอบใดๆทั้ งสิ้น หากท่ า นใช้ บ ริ ก ารของทางบริ ษั ท ฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เ ที่ ยวบาง
รายการ,ไม่ ท านอาหารบางมื้ อ,เพราะค่ า ใช้ จ่ า ยทุ ก อย่ า งทางบริ ษั ท ฯได้ ช าระค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ตั ว แทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชาระเหมาขาด

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋ วเครื่องบินเป็ นตั๋ วราคาพิเ ศษ กรณีที่ท่านไม่เดิ นทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวั นหรือ คื น เงิ น
และไม่ ส ามารถเปลี่ ย นชื่ อได้ ห ากมี ก ารปรั บ ราคาบั ต รโดยสารสู ง ขึ้ น ตามอั ต ราค่ า น้ า มั น หรื อ ค่ า เงิ น
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทั้งหมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชารุ ด เปียกน้า การขีดเขียนรู ปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊ มลาย
การ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ
เดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์
ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิง่ ที่อยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
ของบริษัทฯทีไ่ ด้ระบุในรายการทัวร์ท้ังหมด**

