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ทวัรพ์ม่า 1 วนั ไหวพ้ระ 5 วดั  
วนัเดียวก็เที่ยวได ้อิ่มบุญสุขใจ เดินทางไปกบัเรา 
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วนัเดินทาง และ อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง ราคาตอ่ท่าน / ไม่มีราคาเด็ก 

22 พ.ค. / 29 พ.ค. 62 3,499 บาท 

05 มิ.ย.  / 06 มิ.ย. / 12 มิ.ย.  

13 มิ.ย. / 19 มิ.ย  / 20 มิ.ย.  

26 มิ.ย.  / 27 มิ.ย. 62 

3,499 บาท 

03 ก.ค. / 04 ก.ค. / 10 ก.ค.  

11 ก.ค. / 18 ก.ค. / 24 ก.ค. 

25 ก.ค. / 31 ก.ค. 62 

3,499 บาท 

01 ส.ค. / 07 ส.ค. / 08 ส.ค. 

14 ส.ค. / 15 ส.ค. / 21 ส.ค. 

22 ส.ค. / 28 ส.ค. / 29 ส.ค. 62 

3,499 บาท 

04 ก.ย. / 05 ก.ย. / 11 ก.ย.  

12 ก.ย. / 18 ก.ย. / 19 ก.ย. 

25 ก.ย. / 26 ก.ย. 62 

3,499 บาท 

 

ราคาไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลูกทวัร ์1 ท่าน / ทรปิ(ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 

รายละเอียดการเดินทาง 

 

 

 

04.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประต ู1  

เคาน์เตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย (AIR ASIA) ซ่ึงจะมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการ

เดินทาง  

โปรแกรม ดอนเมือง-ย่างกุง้-เจดียช์เวดากอง-เจดียโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดส

กอ๊ต-พระพุทธรูปเจา๊ทตัจี-พระพุทธรูปหงาทตัจ-ีพระหินอ่อน-สนามบิน 
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07.15 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุง้ โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี FD251 

08.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ น าท่านผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ิน

ท่ีเมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง)  

น าท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมือง

ย่างกุง้) แห่งลุ่มน ้ าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี มหา

เจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 

ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถึง 1100 กิโลกรมั ยอดฉัตรประดบัประดา

ดว้ยเพชรพลอยอญัมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เว

ดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะมี

วิหารโถงสร้างดว้ยเคร่ืองไม้หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายใน

ประดิษฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการ

กราบไหวบู้ชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกข์โศก

โรคภัยทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบา้งเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย ์

จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนั

ออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ 
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ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจาก

องคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมี

พระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนั

เกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

วนัเกิด อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา 
หนูหาง

ยาว 

หนูหาง

สั้น 
พญานาค 

น าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอ์ินเดีย 8รูป 

ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบ

โกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700

องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายใน

เจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบื้ องสีสนังดงาม และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 

น าท่านขอพร เทพทนัใจ หรือ นัตโบโบย ี เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ 

"นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานท่ีตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพท่ีจะถูกจดัว่าเป็น "นัต" 

น้ัน มักจะเป็นคนท่ีเคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงท่ี

เรียกว่า ตายโหง ท าใหว้ิญญาณยังมีความห่วงใยในภาระหน้าท่ีบา้นเมือง และยงัคงผูกพันกับผูค้น

เบื้ องหลัง ท าใหไ้ม่อาจไปเกิดใหม่ได้ จึงกลายเป็นนัตท่ีมาคอยคุม้ครองรักษาบา้นเมือง หรือสถานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระเจดียอ์งคส์ าคญั 

วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอา

ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็

ได ้แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้

จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกับน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจ

ไว ้ 

ค าบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจโีปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัต

ตะนัง พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 

น าท่านขา้มฝัง่ถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมนีามว่า  “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกล่าววา่ นาง

เป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไมย่อมกินเน้ือสตัวจ์นเมื่อ
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ส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไป

กระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! สลดักุง้มงักร+เป็ดปักก่ิง 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุง้ น าท่านสู่ ตลาดสกอ๊ต ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดสก๊อต 

เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมัยท่ียังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็น

ลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน 

ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป 

แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซ้ือส้ินค้าหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง 

เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจนัทร์ และ

ช่วงเทศกาลสงกรานต์) น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปงาทตัจ ีซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบ

ฉบบัศิลปะของพม่า มีความสงูประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน 

ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย ์เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทั้งหมด 

และสลักป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง(สมยัมณัฑเลย)์ 

ซ่ึงมีความงดงามเป็นอย่างมาก 

สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระ

พุทธไสยาสน์องคข์นาดใหญ่ท่ีมีความสูงถึง 6 ชั้น ยาว

กว่า 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกัน้ถึง 65 เมตร มีหลังคา

คลุม 6 ชั้น สรา้งข้ึนเม่ือปี 1907 ถูกยกย่องให้เป็น

พระนอนท่ีมีขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุดในพม่า ดว้ย

พระพักตรท่ี์งดงามเป้ือนย้ิม ดวงตาท าจากลูกแกว้ท่ี
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สั่งผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท าใหด้วงตาดูหวาน จนถกูเรียก

พระนามอีกช่ือคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลางฝ่าพระ

บาทลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สัตวโ์ลก และสังขารโลก อีกทัง้

จีวรยังมีลักษณะพริ้วไหวสมจริงและตรงชายประดับดว้ยอัญมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมี

ความงดงามทรงคุณค่า จากนัน้น าท่านนมสัการ พระหินอ่อน  พระพุทธรูปท่ีแกะสลักจากหินอ่อน

ทัง้กอ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพม่า พระหินอ่อนสรา้งในสมัยนายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหิน

อ่อนกอ้นใหญ่ท่ีสุดท่ียะไข่ จึงไดมี้การแกะสลักโดยช่างฝีมือชาวเมืองมัณฑะเลย ์เป็นพระพุทธรูป

ประทับนั่งพระหัตถข์วาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถย์กข้ึนหันฝ่าพระหัตถอ์อกจากองค ์

หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานในห้องกระจกติดแอรร์ักษา

อุณหภูมิเน่ืองจากหินอ่อนเม่ือโดนความรอ้นอาจท าให้เกิดรอยรา้วได้ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่าน

เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย  

19.25 น. เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี FD258 

21.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจในการเดินทาง 

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

 

 

 

 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินท่ีนัง่ปกติ ไป-กลบั ดอนเมือง – ย่างกุง้ – ดอนเมือง โดยสารการบิน แอรเ์อเชีย (FD) 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั

อายุต า่กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเงื่อนไข

ของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) 

วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**) 

อตัราน้ีไมร่วม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 
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 ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น / หัวหนา้ทวัร ์/ คนขบัรถ 1,500 บาท/ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน  

(ช าระท่ีสนามบินก่อนเดินทาง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ่้ายอื่น ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

 รายการทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิในการ ช าระค่าทัวรย์อดเตม็ ภายใน 2 วันหลังจากไดท้ าการจอง 

มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตั ิ 

ช าระเงินโดยโอนเงินเขา้บญัชีกรรมการบรษิัท รกัยิ้ มทวัร ์ชื่อบญัชี : อรนิทรช์ยา  บรรเจดิศริ ิ

ธนาคารกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั  

ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

ธนาคาร กรุงเทพ   เลขที ่ 919-0-20407–4 สาขาสุขุมวิท 77(ประเวศ)    

ธนาคารกรุงไทย  เลขที ่ 845-0-11221-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

ธนาคารทหารไทย  เลขที ่ 262-2-02142-2 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั 

หลงัจากท าการโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนา้หนังสือเดินทาง(พาสปอรต์)พรอ้มระบุหมายเลขโทรศพัทต์ดิตอ่กลบั

ระบุโปรแกรม วนัเดินทางมาทีไ่ลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour  /rakyimtour  / rakyimtour2 / rakyimtour3  

0613934433 / 0818171514 /0936952758  E-Mail: rakyimtour@gmail.com  
 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วันน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้

(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ือง 

ยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใช้

ระยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะ

ขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื่นๆ เป็นส าคญั 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สญูเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของ

หวัหน้าทวัร ์และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
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 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและ

พม่า 

 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร 

(VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคน

เขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพเิศษ ส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ทา่นขึ้ นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผู ้

เดินทาง 10-15 ทา่น ทางบรษิัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่

จะมี ไกด์ทอ้งถ่ิน ที่พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน 

ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต  า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออก

เดินทางในกรุป๊นั้น 

 

 
 
 
 
 

  ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 
 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 


