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** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น**  
รายละเอยีดการเดนิทาง  
วนัที ่1  สนามบนิสวุรรณภมู-ิยา่งกุง้-วดัพระเขีย้วแกว้จฬุามณี-เจดยีก์าบาเอ 
  วดับารม-ีพระนอนตาหวาน-เจดยีม์หาวชิยะ-เจดยีช์เวดากอง  
07.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิประต ู3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 

เคานเ์ตอร ์N โดยสายการบนิMYANMAR AIRWAYS INT’L  (8M) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท
ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

10.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยสายบนิ MYANMAR AIRWAYS INT’L เทีย่วบนิ
ที ่8M336  

11.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้
(เวลาทอ้งถ ิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดนิทางเขา้ชม (วนัที1่) วดัพระเขีย้วแกว้จุฬามณี (Buddha Tooth Relic 
Pagada) จําลองมาจากประเทศจนีสรา้งขึน้เพือ่ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ชมเจดยีท์รงปราสาท
แปดเหลีย่ม ปลายยอดเจดยีป์ระดับดว้ยทองคําแทอ้ร่ามตา กลางโถงเจดยีเ์ป็นทีป่ระดษิฐานของ
พระเขีย้วแกว้องคจํ์าลอง หรอืพระทันตธาตุโดยบรรจุอยู่ในโถแกว้ ซึง่ตัง้อยู่บนบุษบกสทีองราย
รอบดว้ยพระพทุธรปูสทีองปางตา่ง ๆ แลว้ลอ้มดว้ยราวเหล็กอกีชัน้หนึง่ ยกฝ่าพระหัตถห์ันออกจาก
องคม์คีวามหมาย คอื การไลศ่ัตร ูพรอ้มประทานความเจรญิรุ่งเรอืงใหแ้กเ่มอืง นําท่านเขา้ชม (วดั
ที2่) พระเจดยีก์าบาเอ (Kaba Aye pagoda)  เป็นเจดยีท์รงกลมอยูใ่นยา่งกุง้ มคีวามสงูและ
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 34 เมตร ภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจุพระบรมธาตุ มพีระอรหันตส์าวกองคส์ําคัญ
สององค ์พระเจดยีก์าบาเอนัน้มทีางเขา้ทัง้หมดหา้ดา้น ทกุดา้นมพีระพทุธรปูประดษิฐานอยูบ่นฐาน
ทักษิณ มีพระพุทธรูปหุม้ดว้ยทองคําองค์เล็กๆอีก  28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจา้
ทัง้ 28 องค ์ทีอ่บุัตขิ ึน้ในโลกนี ้สว่นพระพทุธรปูองคพ์ระประธานทีอ่ยูข่า้งในหลอ่ดว้ยเงนิบรสิทุธิม์ ี
น้ําหนัก กว่า 500 กโิลกรัม นายอูนุนายกคนแรกของพม่า ไดส้รา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ชําระ
พระไตรปิฎก คําว่า กาบาเอ ในภาษาพม่า หมายถงึ โลกแห่งสันตสิุข สรา้งขึน้ในปี 1952 เจดยี์
แหง่นี้เป็นทีรํ่าลกึถงึการประชมุประสภาสงฆร์ะดับโลก ครัง้ที ่6 เพือ่ใหบ้ังเกดิสันตสิขุแก่ชาวโลก
ของพทุธศาสนา ซึง่จัดขึน้อยา่งยิง่ใหญใ่นปี 1954 หลังจากพมา่ไดรั้บเอกราชจากอังกฤษ นําท่าน
ชม (วดัที3่) วดับารม ีใหส้ักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ทีเ่ชือ่วา่ยังมชีวีติอยู่จรงิ ดว้ยองค์
พระเกศาธาตนุีเ้มือ่นํามาวางบนมอื จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดนี้ยังได ้
ชือ่วา่เป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระ
โมคาลา  พระสารบีตุร และองคพ์ระอรหันตต์า่ง ๆพรอ้มรบัพระธาตเุพือ่น า
กลบัไปบูชาเพือ่ความเป็นสริมิงคลฟร!ี! นําท่านชม (วดัที4่) เจดยี ์
เจา๊ทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุ  มขีน
ตาทีง่ดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึง่แตกตา่งกับศลิปะของไทย
ทีป่ระดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์เป็นศลิปะพมา่ทีง่ดงามโดยมขีนาดความยาวขององค ์70 เมตร นํา
ท่านเขา้ชม (วดัที5่) เจดยีม์หาวชิยะ (MAHARVIZAYA ZADI PAGODA) ซึง่ป็นเจดยีท์ี่
สวยงามและมคีวามสําคัญอกีองคห์นึง่ของเมอืงยา่งกุง้อยูใ่กลก้ับเจดยีช์เวดากอง  เป็นองคเ์จดยีท์ี่
เราสามารถเขา้ไปเดนิชมดา้นในองคเ์จดยีไ์ด ้ โดยภายในทา่นจะไดพ้บกับภาพเขยีนเลา่เรือ่งตา่งๆ
ของพมา่  นอกจากนัน้ยังมอีงคเ์จดยี(์จําลอง)ทีส่ําคัญตา่งๆในประเทศพมา่รวบรวมไวใ้หก้ับเราได ้
ชมเปรยีบเหมอืนวา่มาทีน่ีท่ีเ่ดยีวไดเ้ทีย่วครบทัง้ประเทศพมา่เลย 

http://burma-travel.blogspot.com/2013/11/KaBaAyePagoda.html


JMM11-8M ไหว้พระ 9 วดั พมา่ ยา่งกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง ขอพระเทพทนัใจ 2 วนั1คืน  
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีตั่ง้สํานักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       

นําทา่นชม (วดัที6่) มหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ ตัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขา
เชยีงกุตระ เมอืงย่างกุง้ เชือ่กันว่าเป็นมหาเจดยีท์ี่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จํานวน 8 
เสน้ บนยอดสดุของพระเจดยี ์มเีพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสดุมเีพชรเม็ดใหญอ่ยู ่
72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซึง่มทัีง้ผูค้นชาวพมา่และชาวตา่งชาตมิากมายทีพ่ากันเทีย่วชม
และนมัสการทัง้กลางวนัและกลางคนือยา่งไมข่าดสาย โดยกลา่วขานกันวา่ 
ทองคําทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นี้มจํีานวนมหาศาล
กวา่ทองคําทีเ่ก็บอยู่ทีธ่นาคารชาตอิังกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยีท์ี่
งดงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก (สถานทีส่ าคญัของพระมหาเจดยีช์
เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่าน
สามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐาน
เพื่อเสรมิสรา้งบารมีและสริมิงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดียย์งัม ีพระประจ าวนัเกดิ
ประดษิฐานท ัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระประจ าวนัเกดิตน 
จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
VINTAGE LUXURY YACHT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 เจดยีโ์บตาทาวน-์ขอพรเทพทนัใจ-เทพกระซบิ-วดังาทตัจ-ีวดัพระหยกขาว 
  สนามบนิ-กรงุเทพฯ   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําชม (วดัที7่) พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่รับพระเกศาธาตกุอ่นที่
นําไปบรรจุใน พระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได  ้ ถูกอัญเชญิขึน้จากเรือ ไดนํ้ามา
ประดษิฐานไวท้ี่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ไดถู้ก  ทําลายในระหว่าง
สงครามโลกครัง้ที ่2 และไดรั้บการปฏสิังขรณ์ขึน้มาใหม ่โดยมคีวามแตกตา่งกับพระเจดยีท่ั์วไป
คอื ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ พระบรม
ธาตุไวใ้นผอบทองคําใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ัดเจน สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ ไดนํ้า
ทองคําและของมคี่าต่าง ๆ ทีม่พีุทธศาสนกิชนชาวพมา่นํามาถวายแกอ่งค์
พระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้นําท่านสักการะขอพรจาก “เทพทนัใจ” (นตัโบ
โบย)ี ซึง่ชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชือ่วา่อธิ
ฐานสิง่ใดจะสมความปรารถนา จากน ัน้น าท่านขา้มฝั่งไปอกีฟากหนึ่ง
ของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซบิ ซึง่มีนามว่า“อะมาดอวเ์ม ีย๊ะ”ตาม
ตํานานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศลี ไม่
ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ซึง่การ
ขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ี้

กนัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ ท่าน
เดนิทางสู ่(วดัที8่) วดังาทตัจ ี( Nga Htat Gyi Pagoda) วัดนี้มพีระพุทธรูปทีส่วยงามตาม
แบบฉบับของพม่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัยที่แกะสลักจากหนิอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตรยิ ์
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เครือ่งทรงเป็นโลหะดา้นหลังจะเป็นไมส้ักแกะสลักทัง้หมด สลักเป็นลวดลายตา่งๆ จําลองแบบมา
จากพระพุทธรูปทรงเครือ่งสมัยยะตะนะโบง มคีวามสงูประมาณตกึ 5 ชัน้ นอกจากทีว่ัดจะมพีระ
ประธานองคใ์หญ่แลว้ บรเิวณรอบๆ องคพ์ระประธานก็จะมพีระพุทธรูปประจําวันเกดิ ใหผู้ค้นได ้
สกัการะโดยการสรงน้ํา ประดจุดังสงน้ําพระในวนัสงกรานตแ์ละจํานวนครัง้ทีส่รงน้ําถอืตามอาย ุเมือ่
เดนิรอบๆองคพ์ระงาทัตจแีลว้ ทา่นสามารถชมภาพวาดบนผนังทีแ่สดงเรือ่งราวเกีย่วกับพทุธประวตั ิ
มคํีาบรรยายเป็นภาษาพมา่และภาษาอังกฤษดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านนมัสการ (วนัที9่) พระลาภมุน ีพระพุทธรูปหยกขาว (Kyauktawgyi marbel 
Buddha image) ซึง่เป็น พระรูปทีแ่กะสลักจากหนิออ่นองคใ์หญท่ีส่ดุของประเทศพมา่ สขีาว
สะอาดและไมม่ตํีาหน ิสงู 37 ฟตุ กวา้ง24 ฟตุ หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับน่ัง พระ
หัตถข์วาบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุทีอ่ัญเชญิมาจากสงิคโปร ์และศรลีังกา ยกขึน้หันฝ่าพระหัตถ์
ออกจากองค ์หมายถงึการไลศ่ัตรแูละประทานความเจรญิรุง่เรอืงนอกจากนีย้ังมกีารนําหนิทีเ่หลอื
มาสลักเป็นพระพุทธบาท ซา้ย-ขวา ประดษิฐานอยู่บรเิวณดา้นหลังพระพุทธรูปดว้ย สมควรแก่
เวลานําทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนิ มงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  

16.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงย่างกุง้ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ MYANMAR AIRWAYS 
INT’L ดว้ยเทีย่วบนิที ่8M331 

18.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 
 
รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดลุยพนิจิ
ของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ ิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั  

และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JMM11-8M ไหว้พระ 9 วดั พมา่ ยา่งกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง ขอพระเทพทนัใจ 2 วนั1คืน  
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีตั่ง้สํานักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่  เด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ 

03-04 ม.ิย.61 7,500.- 7,500.- 1,500.- 

10-11 ม.ิย.61 7,500.- 7,500.- 1,500.- 

17-18 ม.ิย.61 6,666.- 6,666.- 1,500.- 

24-25 ม.ิย.61 6,666.- 6,666.- 1,500.- 

28-29 ม.ิย.61 6,666.- 6,666.- 1,500.- 

01-02 ก.ค.61 6,666.- 6,666.- 1,500.- 

08-09 ก.ค.61 6,666.- 6,666.- 1,500.- 

15-16 ก.ค.61 6,666.- 6,666.- 1,500.- 

22-23 ก.ค.61 6,666.- 6,666.- 1,500.- 

29-30 ก.ค.61 7,900.- 7,900.- 1,500.- 

 
อตัรานีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบนิ MYANMAR 

AIRWAYS INT’L (8M) 

 คา่ภาษีสนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กระดับ 4 ดาว 1 คนื   
 คา่ระวางน้ําหนัก 30 กโิลกรัม 
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 อัตราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 ประกันภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเนือ่งจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภัย
อายตํุา่กวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับเงือ่นไข
ของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) 
วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพษิ
เทา่น ัน้**) 

 
อตัรานีไ้มร่วม 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 
 คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ 
 ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร,หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

1,500 บาท / ลกูคา้ 1 ทา่น (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 
 คา่ทําวซีา่ในกรณีเรง่ดว่น / คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ  
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
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เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีตั่ง้สํานักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
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จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาชําระเงนิเต็มจํานวนพรอ้มกับเตรยีมเอกสาร
สง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ (เนือ่งจากเป็นโปรแกรมโปรโมช ัน่) 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้าร
ดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้ง
ดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

15วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบั
ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 กําหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ  

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย
และพมา่ 

 สําหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง
เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมรั่บผดิชอบในกรณี ที ่
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 
8 ทา่น ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกด์
ทอ้งถ ิน่ ทีพ่ดูภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอยรบัทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทกุทา่น ตลอด
การเดนิทางทีป่ระเทศพมา่เป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต า่กวา่ 8 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิมอ่อก
เดนิทางในกรุป๊น ัน้ แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด 
หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

  
 

สาํคญัที่สุด!! 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 7 เดือน นบัจากวันเดินทาง และมีหนา้ที่เหลือไว้

ประทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ ** กรณี ถือหนังสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 


