
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พม่า � วนั 
 คืน  
พระธาตมุุเตา – พระธาตอิุนทรแ์ขวน 

พกับนพระธาตอิุนทรแ์ขวน 
 คืน ใหท่้านไดส้วดมนตน์ั "งสมาธิอยา่งเตม็อิ"ม 
เครื"องขึ' น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ บริการอาหารว่าง+เครื"องดื"มบนเครื"อง 

แจกฟรทุีกที"นั "ง เสื' อยดืทวัรด์ีดี + หนงัสอืสวดมนต ์
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ �-4 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่� ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ ่� ท่าน) 

พกัเดียวเพิ"ม 


6-�7 พ.ค. 9� 

7-

 ส.ค. 9� 


-
� ส.ค. 9� 

:,<66 บาท 
,677 บาท 

 
 

ราคาไม่รวมค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ"น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

,A77 บาท / ลกูทวัร ์
 ทา่น / ทริป(ชาํระที"สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 
 

ตารางการเดินทาง 

วนัที� � 
สุวรรณภมิู – ยา่งกุง้ – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวงับุเรงนอง –  
พระธาตุอินทรแ์ขวน (รวมค่ากระเชา้ขึ( นพระธาตุ � เที�ยว) 

D 

วนัที� + 
พระธาตุอินทรแ์ขวน – วดัพระไฝเลื�อน – หงสาวดี – วดัไจท๊ะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – 
พระพุทธรปู 3 ทิศ – สุวรรณภมิู 

B-L 

 
รายละเอียดโปรแกรม 

 
 
 
 
 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั'น < ประตู 9 สาย
การบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) เคาทเ์ตอร ์N1-4 ซึ�งมีเจา้หนา้ที�บริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกเรื�อง
สมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

10.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที"ยวบินที" :M449 สายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) 
 
11.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิ�นที�

เมียนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึ�งชั �วโมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซึ�งในอดีต
เป็นเมืองหลวงที�เก่าแก่ที�สุด ของเมืองมอญโบราณที�ยิ�งใหญ่และอายุมากกว่า 3BB ปี อยู่ห่างจากย่าง
กุง้ (ระยะทางประมาณ CB กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.3E ชม.)  
จากนั(นนําท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ที�ตั(งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี 
พระเจดียอ์งคนี์( ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า +,HBB ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา้ และยงัเป็น � ใน E มหาบูชาสถานสิ�งศักดิI สิทธิIสาํคัญสูงสุดของชาวพม่า นําท่านนมสัการ 
ยอดเจดียห์กัซึ�งชาวมอญและชาวพมา่เชื�อกนัวา่เป็นจุดที�ศกัดิIสิทธิIมาก  

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  – ยา่งกุง้ – หงสาวดี – พระธาตมุุเตา – พระราชวงับุเรงนอง –  
พระธาตอิุนทรแ์ขวน )รวม ค่ากระเชา้ขึ' นพระธาตุ  1 เที"ยว(  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(ณจุดอธิษฐานอนัศกัดิOสิทธิO และสามารถนําธูปไปคํ(ากบัยอดของเจดียอ์งคที์�หกัลงมาเพื�อเป็นสิริมงคลซึ�ง
เปรียบเหมือนดั �งคํ(าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ�งขึ( นไป) ซึ�งเจดียนี์(  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมา
สกัการะ เจดียอ์งค์นี( เป็นศิลปะที�ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระ
เจดียส์งู ��3 เมตร สงูกวา่ พระเจดียช์เวดากอง �3 เมตร มีจุดอธิษฐานที�ศกัดิIสิทธิIอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร 
ที�ตกลงมาเมื�อปี พ.ศ. +3LM ดว้ยนํ(าหนักที�มหาศาล ตกลงมายงัพื( นล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิม
และไม่แตกกระจายออกไป เป็นที�รํ �าลือถึงความศักดิI-สิทธ์โดยแท ้และสถานที�แห่งนี( ยงัเป็นสถานที�ที�พระ
เจา้หงสาลิ( นดาํ ใชเ้ป็นที�เจาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพื�อทดสอบความกลา้หาญก่อน
ขึ( นครองราชย ์นับเป็นเจดียที์�สูงที�สุดในพม่า ส่วนปลียอดที�พงัลงมาก็ไดต้ั(งไวที้�มุมหนึ�งขององคเ์จดียเ์พื�อให้
พุทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั นําท่านชม พระราชวงับุเรงนอง สถานที�ซึ�ง
มีความสาํคญัต่อประวติัศาสตรข์องไทย คือ บริเวณที�เคยเป็นพระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ( นในปี 
พ.ศ. +�BN แต่ไดถู้กทําลายดว้ยฝีมือของพวกยะไข่กับตองอูในสมยัพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. +�3+ 
จากซากปรกัหักพงัที�ยงัหลงเหลืออยู่ ทําใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี( เป็นที�ประทับของ พระเจา้
บุเรงนอง ท่านผูที้�ไดร้บัคาํสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นที�ประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั(งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื�อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบัน 
พระราชวงัแห่งนี( ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสรา้งจําลองพระราชวงัและตําหนัก
ต่างๆ 
 
จากนั(นนําท่านเดินทางสู่ รฐัมอญ ซึ�งเป็นที�ตั(งขอเมืองไจโท ้ใชเ้วลาเดินทางประมาณ M ชม. โดยผ่าน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ�งในอดีตเป็นเมืองหลวงที�เก่าแก่ที� สุด ของเมืองมอญโบราณที�
ยิ�งใหญ่และอายุมากกว่า 3BB ปี ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่นํ' าสะโตง สถานที�สําคัญทาง
ประวติัศาสตรซึ์�งในอดีตขณะที�สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาไดถู้กทหารพม่าไล่
ตามหลงัมาซึ�งนําทัพโดยสุรกรรมาเป็นทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้
พระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทัพของพม่าเห็น
เช่นนั(นจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ถึง คิ' มปูนแคม้ป์ เพื�อทําการเปลี�ยนเป็นรถท้องถิ�น 
(รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจาํเสน้ทางชนิดเดียวที�เราจะสามารถขึ( นพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใช้
เวลาเดินทางประมาณ �E-+B นาที จากนั(น ใหท้่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการขึ' นพระธาตุ
อินทรแ์ขวนโดยการนั "งกระเชา้ไฟฟ้า ซึ"งใชเ้วลาประมาณ 
7 นาที บนกระเชา้ท่านจะไดส้มัผัสกับ
บรรยากาศและวิวที"สวยงามของการเดินทางสู่ยอดเขาในอีกรูปแบบนึง **หมายเหตุ กรณีที�กระเชา้ปิด
ทาํการเนื�องจากสภาพอากาศ หรือเหตุอื�นใดก็ตามที�ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได ้ขอสงวนสิทธิIในการ
เดินทางขึ( นสู่พระธาตุฯโดยรถหกลอ้แทน และขอสงวนสิทธิIในการคืนเงินทุกกรณี เพื�อเดินทางสู่ยอดเขา 
จากนั(นท่านจะตอ้งเดินเทา้เพื�อเขา้สู่ที�พกั ใหท่้านอิสระตามพกัผ่อนตามอธัยาศัย นําชม เจดียไ์จท้ีโย หรือ 
พระธาตอิุนทรแ์ขวน หรือ กอ้นหินทอง ซึ�งถือเป็นหนึ�งสิ�งสกัการะสงูสุดของชาวพมา่ เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 
E.E เมตร ตั(งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองที�วางหมิ�นเหมอ่ยูบ่นหนา้ผา  
แต่ชาวพมา่มกัยืนกรานว่าไมมี่ทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดิIสิทธิIที�บรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์่อมทาํ
ใหหิ้นกอ้นนี( ทรงตวัอยู่ไดอ้ยา่งสมดุลเรื�อยไป ตามคติการบชูาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุ

อินทรแ์ขวนนี( ใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชื�อว่าถา้ผูใ้ด
ไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนนี( ครบ M ครั(งผูนั้(นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั(งขอสิ�งใดก็จะได้
สมดั �งปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนั�งสมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน  (พระเจดียอ์งคนี์( เปิดตลอดคืน
แต่ประตูเหล็กที�เปิดสําหรับสุภาพบุรุษที�เขา้ไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา ++.BBน. ส่วนสุภาพสตรี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท่้านสามารถเตรียมแผ่นทองคาํไปเพื�อปิดทององคพ์ระ
ธาตุอินทรแ์ขวน) 
**หมายเหตุ** แนะนาํใหท้่านใชก้ระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กสาํหรบั 
 คืน เนื"องจากอาจจะตอ้งจา้ง
ลูกหาบแบกสมัภาระซึ"งจะมีค่าใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า เริ"มตน้ที" 
,777 จา๊ด ประมาณ 47 บาท) 
ทั'งนี' ขึ' นอยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้ริการ 

คํ "า  � รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

� เขา้สู่พกัที� ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั M ดาว 
จากนั(นท่านสามารถขึ( นไปนมสัการหรือนั�งสมาธิที�พระเจดียไ์ดต้ลอดทั(งคืน 
 

 
 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําท่านลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหก
ลอ้ขนาดเล็กถึง คิ' มปูนแคม้ป์ เปลี�ยนเป็นรถโคช้ปรบั
อากาศ จากนั(นนําท่านนมัสการ วัดพระไฝเลื"อน 
ไจท้์ปอลอ (kyaikpawlaw) ซึ�งอยู่ไม่ไกลจากคิ( มปูน
แค้มป์มากนัก เป็นพระพุทธรูปที� มีอายุมากกว่า 
2,BBB ปี โดยมีเรื�องเล่ากนัว่าเป็นพระพุทธรูปที�ลอย
นํ( ามาติดอยู่ ใก ล้ๆ วัด  จาก นั( น ชาวพ ม่ าได้ เอา
พระพุทธรูปมาประดิษฐานไวที้�วัดแลว้ปิดทององค์
พระทั( งองค์ ต่อมาในตําแหน่งที� หางคิ( วได้มี จุดๆ
เหมือนไฝเกิดขึ( น จะปิดทองกี�ครั(งก็ยงัเกิดเป็นจุดดาํๆ
อยู่ตลอด ทางวดัจึงไม่ไดปิ้ดทองตรงที�ตําแหน่งไฝอีก
เลย ต่อมาไดมี้รายการ National Geographic Society 
มาทําการถ่ายทําที�ไจท้์ปอลอ หลายครั(งแต่กลับพบ
บริเวณตําแหน่งไฝที�หน้าผากจะไม่ตรงกนัเลยสกัครั(ง 
จะเลือนได้ จึงเรียกพระองค์นี( กันว่า พระไฝเลื�อน 
จากนั(นนําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ � ชั �วโมง MB นาที) นําท่านร่วม
ทําบุญตักบาตร ณ วัดไจท้ะวาย ซึ�งเป็นวดัสําคัญมีพระสงฆ์ จาํพรรษากว่า EBB รูป อีกทั(งวดันี( ยงั เป็น
สถานที�ศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถนําสมุด ปากกา 
ดินสอไปบริจาคที�วดัแห่งนี( ได ้หากท่านใดไมส่ะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั)  

เที"ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! กุง้เผาหงสาฯ 

วนัสอง พระธาตอิุนทรแ์ขวน – วดัพระไฝเลื"อน - หงสาวดี – วดัไจท๊ะวาย – พระนอนชเวตาเลียว  
                  พระพุทธรูป 4 ทิศ –  สนามบิน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั(นนําท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอนที�มีพุทธลกัษณะ
ที�สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.+E+3 ซึ�งเป็นที�เคารพนับถือของชาวพม่าทั �วประเทศ และเป็นพระ
นอนที�งดงามที�สุดของพม่า อีกทั(งท่านสามารถที�จะเลือกหา เครื�องไมแ้กะสลกั ที�มีใหเ้ลือกมากมาย ตลอด
สองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซื( อ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของที�ระลึก นําท่านนมสัการ พระพุทธรูป
ไจปุ่้น เป็นพระเจดียที์�มีพระพุทธรปูปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั(ง 3 ดา้นอายุกว่า EBB ปี หนัพระพกัตรไ์ปยงั 
3 ทิศ สรา้งขึ( นโดย 3 สาวพี�นอ้งที�อุทิศตนแด่พุทธศาสนา 

จึงสรา้งพระพุทธรูปเพื�อแทนตนเอง และไดส้าบานไวว้่าจะไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้ง 
กลบัพบรกักับชายหนุ่มและแต่งงานกนั จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปที�แทนตัวของน้องสาวคนสุดทอ้ง
พงัทลายลงมา และมีการบรูณะขึ( นมาใหมจึ่งทาํใหพ้ระพุทธรปูองคนี์( จะมีลกัษณะ แตกต่างจากองคอื์�นๆ  
ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื�อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 


9.47 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯโดยเที"ยวบินที" :M331  
สายการบิน เมียรม์าร ์แอรเ์วย ์


:.
A น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 
********************************************************* 
ในกรณีที"ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  

ที"เกี"ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที"ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ  
กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที"ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั eวดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิOในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 9 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที"เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานี' รวม 
 

� ค่าตั hวเครื�องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน เมียรม์าร ์แอรเ์วย ์(:M) 
� ค่าภาษีสนามบินพมา่ และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัระดบั E ดาว Vintage Luxury Hotel � คืน และ M ดาว � คืน  
      (โรงแรมที�พระธาตุอินทรแ์ขวนมีแค่ ระดบั M ดาว Local เท่านั(น) 
� ค่าระวางนํ(าหนัก +B กิโลกรมั 
� ค่ารถขึ( นพระธาตุอินแขวน 
� ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ 
� อตัราค่าเขา้ชมสถานที�ที�ระบุไวใ้นรายการ 
� ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีที� เสียชีวิตเนื�องจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล EBB,BBB  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง H-LE ปี ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัอายุตํ �า
กว่า H ปี หรือ ระหว่าง LE-CE ปี คุม้ครอง EB % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั(งนี( ขึ( นอยู่กับเงื�อนไขของ
กรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผู ้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า CE ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการคุม้ครอง) วงเงิน
คุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่านั(น**) 

อตัรานี' ไม่รวม 
� ภาษีมลูค่าเพิ�ม L% และ ภาษีหกั ณ ที�จ่าย M% 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
� ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัที�ไมร่ะบุไวใ้นรายการ  

� ทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิ"น/คนขับรถ/หัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย 
,A77 บาทต่อลูกทัวร ์
 ท่าน
ตอ่ทรปิ(ชาํระที"สนามบินก่อนการเดินทาง) 

� ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอื�น ที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
� ค่าทาํวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
� ค่าธรรมเนียมนํ'ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที"สายการบินมีการปรบัขึ' นราคา 

เงื"อนไขการจองทวัร ์

� รายการทวัรนี์�ขอสงวนสิทธิ�ในการ  

� ชาํระค่ามดัจาํท่านละ �,    บาท ภายใน # วันหลังจากไดท้าํการจอง  

� ค่าทัวรส่์วนที'เหลือภายใน *� วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั�นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย

อตัโนมตัิ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� หมายเหตุ ถา้ทาํการจองก่อนการเดินทาง 
A วัน สงวนสิทธิOชาํระค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน ภายใน 4 
วนัหลงัจากไดท้าํการจอง 

กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ( นจริง ณ วนันั(น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น 
ค่าตั hวเครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

• ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิIในการคืนเงินทั(งหมดในทุกกรณี 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื�อง ยื�น

เอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื�อให้พิจารณาอีกครั(ง ทั(งนี(  อาจจะต้องใช้
ระยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ�งไม่สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั(งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ( นอยู่
กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื�นๆ เป็นสาํคญั 

หมายเหต ุ
� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์(  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้า
ทวัร ์และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

� เนื�องจากรายการทัวรนี์( เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิIการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIไมคื่นเงินในทุกกรณี  

� เมื�อท่านไดช้ําระเงินมดัจําหรือทั(งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆ 

� กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั(งนี( ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

� ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพมา่ 
� สําหรับ ผู ้โดยสาร ที�ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผู ้โดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื�องเอกสาร 

(VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที� ด่านตรวจคนเขา้
เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

� ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาํหรับ จาํนวนผูเ้ดินทาง 
A ท่านขึ' นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จาํนวนผู ้
เดินทาง 
7-
A ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแต่จะมี 
ไกดท์อ้งถิ"น ที"พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรับที"สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการ
เดินทางที"ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต ํ "ากว่า 
7 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊
นั'น 

 

  

  

  

 


