
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIKE MYANMAR BY 8M 

BY MYANMAR 

AIRWAYS 



 

 

ยางกุง-หงสาฯ-สิเรยีม 3 วัน 2 คืน 

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน อนั

ศักดิ์สิทธิ์ 
พระมหาเจดียชเวดากอง –  พระธาตุมเุตา –  

เจดียกลางน้าํเยเลพญา 
 

 
 
 
 

พเิศษ !!!! ชาบบูฟุเฟต + สลดักุงมงักร + เปดปกกิ่ง + 

กุงเผาหงสา  

แจกฟร!ี!! เสือ้ยืดทวัรพมาดีด+ีหนังสอืสวดมนต 

พกัโรงแรมระดับ 3 ดาว 
กาํหนดการเดนิทาง  

07-09 ธ.ค. 61    ราคา 10,900 บาท 

08-10 ธ.ค. 61    ราคา 10,900 บาท 

29-31 ธ.ค. 61    ราคา 10,900 บาท 

30 ธ.ค.-01 ม.ค. 62          ราคา 11,900 บาท 

31 ธ.ค.-02 ม.ค. 62    ราคา 11,500 บาท 



 

 

ตารางการเดนิทาง 

วั น ที่ 

1 
กรุงเทพฯ –  ยางกุง - สิเรียม –  เจดียเยเลพญา –  ยางกุง D 

วั น ที่ 

2 
ยางกุง - หงสาฯ –  วัดไจคะวาย - เจดียไจปุน –  พระธาตุมุเตา –  

พระราชวังบุเรงนอง –  พระนอนชเวตาเลียว –  ยางกุง - พระมหา

เจดียชเวดากอง 

B-L-

D 

วั น ที่ 

3 
ยางกุง –  เจดียโบตาทาวน  –  เทพทันใจ –  เทพกระซิบ –  

ตลาดสกอต –  พระนอนเจาทัตจีกรุงเทพฯ 

B-L 

รายละเอยีดโปรแกรม 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ –  ยางกุง - สิเรยีม –  เจดยีเยเลพญา –  ยางกุง 

07.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 สายการบนิ เมียนมาร แอรเวย (8M) เคาทเตอร N1-4 

ซึ่งมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการ

เดินทาง 

10.40 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ 8M336 สายการบิน เมียนมาร 

แอรเวย (8M) 

11.25 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดาน

ศุลกากร (เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)  

นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม อยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร 

โดยรถปรับอากาศใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของ

เมืองที่ซึ่งเคยเปนเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยูริมแมน้ํายางกุง

ที่เชื่อมตอกับแมน้ําอิระวดี  

จากนั้นชมความสวยงามของ เจดียกลางน้ํา หรือ พระเจดียเยเลพญา เจดียจะ

ตั้งตระหงานอยูบนเกาะกลาง

น้ํ า เปนที่ สั กการะของชาว

สิเรียม สรางโดยเศรษฐีชาว

มอญ ในยุคที่อาณาจักรมอญ



 

 

รุงเรืองเมื่อประมาณพันกวาปมาแลว เชื่อกันวาตอนที่สรางเจดียเศรษฐีชาว

มอญไดทําการอธิษฐานขอใหน้ําอยาทวมถึงองคเจดีย ถามีคนมากราบไหว

จํานวนมากเทาไรก็ขอใหไมมีวันเต็มพื้นที่ และผูใดมาทําบุญบูรณะตอเติม

องคเจดีย ขอใหทําการคาเจริญกาวหนาทุกคน ซึ่งทําใหผูคนเกิดความเชื่อ

วาการมาทําบุญ กราบไหว  ณ  เจดียแห งนี้  จะทํ าใหการคาการขาย

เจริญรุงเรือง ใหทานไดนมัสการพระพุทธรูปเกาแกทรงเครื่องจักรพรรดิ

ประดิษฐานบนบัลลังกไมแกะสลักปดทองคําทองเปลวที่มีความงดงาม และ

นมัสการพระอุปคุต ที่ชาวพมามีความเชื่อวาจะบันดาลใหมีกินมีใชไมขาด 

และมีโชคลาภ สมควรแกเวลากลับกรุงยางกุง  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! บุฟเฟต HOT POT KiNG 

 นาํทานเขาสูทีพ่กั IBIS STYLE YANGON ระดบั 3 ดาวหรอื

เทยีบเทา 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ยางกุง - หงสาฯ –  วดัไจคะวาย - เจดยีไจปุน –  พระธาตมุเุตา –  

พระราชวงับเุรงนอง –  พระนอนชเวตาเลยีว –  ยางกุง - พระมหา

เจดยีชเวดากอง 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานรวมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจคะวาย ซึ่งเปนวัดสําคัญมีพระสงฆ จํา

พรรษากวา 500 รูป อีกทั้งวัดนี้ยัง เปนสถานที่ศึกษาพระไตรปฎกของ

พระภิกษุและสามเณรอีกดวย (หมายเหตุ: ทานสามารถนํา

สมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงนี้ได หากทานใดไม

สะดวกสามารถถวายเปนปจจัยไดเชนกัน)  

นําทานนมัสการ พระพุทธรูปไจปุน(KyaikPunBuddha) 

เปนพระเจดียที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญทั้ง 4 

ดานอายุกวา 500 ป หันพระพักตรไปยัง 4 ทิศ สรางขึ้นโดย 



 

 

4 สาวพี่นองที่อุทิศตนแดพุทธศาสนาจึงสรางพระพุทธรูปเพ่ือแทนตนเอง และ

ไดสาบานไววาจะไมของแวะกับบุรุษเพศ ตอมานองสาวคนสุดทอง กลับพบ

รักกับชายหนุมและแตงงานกัน จึงเกิดอาเพศฟาผาพระพุทธรูปที่แทนตัวของ

นองสาวคนสุดทองพังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้นมาใหมจึงทําให

พระพุทธรูปองคนี้จะมีลักษณะแตกตางจากองคอืน่ๆ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุงเผา 

 จากนั้นนําทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระ

ธาตุมุเตา (ShweMordore) ที่ตั้งตระหงานโดด

เดนอยูใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียองคนี้ถือ

วามีความโดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา 

2 ,6 00  ป  ภ าย ใน บ รรจุ พ ระเก ศ าธาตุ ข อ ง

พระพุทธเจา และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําคัญสูงสุดของ

ชาวพมา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวา

เปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปค้ํา

กับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ําจุน

ชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป) ซึ่งเจดียนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของ

ไทยเคยมาสักการะ เจดียองคนี้เปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและ

ศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง 114 เมตร สูงกวา พระเจดียช

เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลง

มาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร 

กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนที่ร่ําลือถึงความศักดิ์-สิทธ

โดยแท และสถานที่แหงนี้ยังเปนสถานที่ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะ

พระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลาหาญกอน

ขึ้นครองราชย นับเปนเจดียท่ีสูงที่สุดในพมา สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดตั้งไว

ที่มุมหนึ่งขององคเจดียเพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับ

เจดียองคปจจุบัน 

นําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว กราบ

นมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงาม

ในแบบของมอญ ในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับ

ถือของชาวพมาทั่วประเทศ และเปนพระนอนที่งดงาม



 

 

ที่สุดของพมา อีกทั้งทานสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไมแกะสลัก ที่มีใหเลือก

มากมาย ตลอดสองขางทางและยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเชน ผา

พมา ของที่ระลึกตางๆ ในราคาถูก จากนั้นนําทุกทานเดินทางกลับเมืองยาง

กุง  

นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)เจดียทอง

แหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองยางกุง) แหงลุมน้ําอิระวดี 

เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป มหาเจดีย

ที่ใหญที่สุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 

326 ฟุต สรางโดยพระเจาโอกะลาปะ เมื่อ

กวา 2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมี

ทองคําโอบหุมอยู เปนน้ําหนักถึง 1100 

กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชร

พ ลอยอัญ มณี ล้ํ าค า  กว า  5 ,548 เม็ ด 

รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเวดากองเปนลานกวาง

รองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศ

จะมีวิหารโถงสรางดวยเครื่องไมหลังคาทรงปราสาทปดทองลองชาดประดับ

กระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบ

ไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการกราบไหวบูชาเจดียชเวดากอง

เปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัยทั้ง

มวล บางนั่งทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบางเดินประทักษัณ

รอบองคเจดีย จากนั้นใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุด

ชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, 

สีแดง เปนตน (สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน 

จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว 

เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและ

สิริมงคล นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปด

ทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะ

เปนสิริมงคลแกชีวิต) 



 

 

 

เยน็   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

 นาํทานเขาสูทีพ่กั IBIS STYLE YANGON ระดบั 3 ดาว

หรอืเทยีบเทา 

 

 

 

 

 
 

วันที่สาม ยางกุง –  เจดียโบตาทาวน –  เทพทันใจ –  เทพกระซิบ –  ตลาดส

กอต –  พระนอนเจาทัตจี 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่งบรรจุพระ

เกศาธาตุของพระพุทธเจาที่พระสงฆอินเดีย 8รูป ได

นํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงนี้ถูกระเบิด

ของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคํา

บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค และพบ

พระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผา

ภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบ

ภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม 

และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย  
 

นํ าทานขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี   เทพเจา

ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" 

วนัเกดิ อาทติย จนัทร องัคาร พธุ พธุ

กลางคนื 

พฤหสับด ี ศกุร เสาร 

สตัว

สญัลกัษณ 

ครฑุ เสือ สงิห ชางมี

งา 

ชางไมมี

งา 

หนหูาง

ยาว 

หนหูาง

สัน้ 

พญานาค 



 

 

หรือวิญญาณเทพผูคุมครองสถานที่ตามความเชื่อของชาวพมา โดยเทพที่จะ

ถูกจัดวาเปน "นัต" นั้น มักจะเปนคนที่เคยสรางความดี หรือมีวีรกรรมนา

ประทับใจ และมาตายลงดวยเหตุรายแรงที่เรียกวา ตายโหง ทําใหวิญญาณ

ยังมีความหวงใยในภาระหนาที่บานเมือง และยังคงผูกพันกับผูคนเบื้องหลัง 

ทําใหไมอาจไปเกิดใหมได จึงกลายเปนนัตที่มาคอยคุมครองรักษาบานเมือง 

หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เชน พระเจดียองคสําคัญ 

วิธีการสักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความ

ปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ให

เอาเงินจะเปนดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 

ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากนั้นก็เอาหนาผาก

ไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว  

คําบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโปะโปะจีโปตะถองสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง 

เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง 

วันทามิสัพพะทา สวาโหม 
 

นําทานขามฝงถนน สักการะ เทพกระซบิ ซึ่งมีนามวา

“อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดา

ของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรง

กลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชวีิตไป

กลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานาน

แลว การขอพรเทพกระซบิตองเขาไปกระซบิเบาๆ หามคนอื่นไดยนิ การบูชา

เทพกระซบิ บูชาดวยน้าํนม ขาวตอก ดอกไม และผลไม  

 เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! สลัดกุงมังกร + เปดปกกิ่ง 

จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ณ ตลาดสกอต

(Scot Market) เปนตลาดเกาแกของชาวพมา 

สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปนอาณา

นิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกัน

หลายหลัง สินคาที่จําหนายในตลาดแหงนี้มี

หลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสม

ระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี  หยก ผาทอ 

เส้ือผาสําเร็จรูป แปงทานาคา เปนตน (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูง



 

 

ควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เนื่องจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ 

หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) ปดทุกวันจันทร โปรแกรมจะสลับ

เปลี่ยนวันไปคะ) 

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจีหรือ พระนอน

ตาหวาน (KyaukHtatgyiBuddha) นมัสการพระพุทธรูป

นอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเปนพระที่มีตา

สวยงามที่สุดในประเทศพมา มีขนตาที่งดงาม ชมพระ

บาทท่ีมีภาพมงคล 108 ประการ ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 

16.30น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ 8M331 สายการบิน เมียรมาร แอรเวย 

18.15น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

 
 

หนงัสอืเดนิทางตองมอีายุเหลอืใชงานไมนอยกวา 8 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
และมหีนาทีเ่หลอืไวประทบัตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตางชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 

 

ในกรณีที่ผูโดยสาร มไีฟลทเดนิทางภายในประเทศหรอืระหวางประเทศ ที่

เกีย่วของกบัวนัเดนิทางที่ทานไดทําการจองไวกบัทางบรษิทัฯ กรณุาแจงใหกบั

ทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงนิคาตัว๋ดงักลาว  

ถาเกดิขอผดิพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบทกุกรณ ี
 

 

อตัราคาบรกิาร (บาท) 

วันเดนิทาง ราคาผูใหญ 

(พกัหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเดก็เสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใหญ 2 ทาน) 

ราคาเดก็ไม

เสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใหญ 2 

ทาน) 

พักเดยีวเพิม่ 



 

 

07-09 ธ.ค. 61 

08-10 ธ.ค. 61 

29-31 ธ.ค. 61 

10,900 บาท 10,400 บาท 

2,900 บาท 30 ธ.ค.-01 

ม.ค. 62 
11,900 บาท 11,400 บาท 

31 ธ.ค.-02 

ม.ค. 62 
11,500 บาท 11,000 บาท 

 
 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทาง 

โปรดสอบถาม ** 
*** ราคายังไมรวมคาทปิ มัคคเุทศกทองถิน่/คนขับรถ 

หัวหนาทวัรจากเมอืงไทย 600 บาท/ทาน *** 
 

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

AIRWAYS (8M) 
 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม 
 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 
 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

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

6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % 

ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอา

ประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงินคุมครอง

อาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา”อาหารเปนพิษเทานั้น”)  
 



 

 

อตัรานีไ้มรวม 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 

 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  

 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 600 บาทตอ

ลูกทัวร 1 ทานตอทริป  
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอื่น ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 

 คาทําวีซาในกรณี เรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือ

พาสปอรตตางชาติ   

 คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ  

 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 

เงือ่นไขการจองทวัร 

 กรุณาวางเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากที่ไดทําการจอง และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อ

ไดรับคามัดจําแลวเทาน้ัน 

 ชําระคาทัวรทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง  
 

กรณยีกเลกิ (สาํคญั) 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ 

คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทจะทําเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อให
พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะ
สามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ 
สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอื่นๆ เปนสําคัญ 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ

บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การ

นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  



 

 

 เนือ่งจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม

คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ

ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข

ตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขา

เมืองประเทศไทยและพมา 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสาร

ตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ 

ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา

และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน 

ถาจํานวนผูเดินทาง 10-15 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจาก

เมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับที่

สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปนอยางดี แต

ถาต่ํากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น 

 


